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٦٠  البقاعيمصنفات فهرست
 

 
 مصنفات البقاعي في كتب التراجم والفهارس) ١(

 
ليس من منهج كتب التراجم والطبقات أن تستقصي في ذكر مؤلفات               

ة، وإنما تقتصر على أهمها أو أشهرها أو بعض ما ورد في              صاحب الترجم 
فإذا تصفحنا المصادر التي ترجمت للبقاعي،      . المصادر السابقة التي تعتمد عليها    

 . كتابا٢٨ًإلحصاء مصنفاته، وجدناها ال تزيد على نحو 
عنوان الزمان في تراجم    "وأول هذه المصادر وأجلّها كتاب البقاعي نفسه         

الذي يتضمن ترجمة ذاتية له، ولما كان البقاعي قيد هذه            " انالشيوخ واألقر 
ـ كما صرح بذلك  ـ  هـ  ٨٤١الترجمة سنة     سنة،  ٣٢ وكان عمره حينئذ نحو       

هـ لم يرد فيها عناوين الكتب التي       ٨٤٩ثم زاد فيها فقرات يتعلق بعضها بسنة        
عة عشر  ومع ذلك لهذه الترجمة أهمية كبيرة، فإنها أمدتنا بسب         . صنفها فيما بعد  

عنواناً لم تذكر سبعة منها في المصادر األخرى التي ترجمت للبقاعي، وخال              
. منها كشف الظنون أيضاً ألن حاجي خليفة لم يطلع على كتاب عنوان الزمان             

وهذا الفهرست الذي ننشره اليوم وقد علقه البقاعي نفسه لم ترد فيه خمسة                
الئل للبيهقي، وفوح الرند من     إشارة المتقي إلى أعالم الد    : عناوين منها، وهي  

سقط الزند، والملتقط من معجم الطبراني األوسط، ومنتقى الغريب الفاني من             
وكلها من  . الترغيب لألصبهاني، ووشي الحرير في اختصار تفسير ابن جرير         

منتقياته التي أشار في آخر ترجمته إلى كثرتها، ولم يسم شيئاً منها، فالمصدر              
 .كورة ترجمة البقاعي هذهالوحيد للعناوين المذ

هذا، وفي النسخة الهندية لكتاب العنوان زيادات تضمنت عنواناً آخر لم يرد            
وأشار فيها أيضاً   . في المصادر األخرى، وهو ترصين القافية من الكافية الشافية        

 وهذا الكتاب مما     ؟ له في السيوف شرع فيه، وال ندري أأتمه أم ال           إلى كتاب 
 .ذاتيةتفردت به ترجمته ال

 



٦١  مصنفات البقاعيفهرست
 

للبقاعي في ذيل معجم شيوخه،     ) هـ٨٨٥-٨١٢(وقد ترجم ابن فهد المكي      
وهي ترجمة حسنة، ولها أهمية كبيرة في بابة مؤلفات         . وكان البقاعي إذ ذاك حياً    

:  كتاباً نظماً ونثراً، فإنه بعدما قال      ٥٠البقاعي، فإنها أوالً أفادتنا أنها تزيد على        
وغير ذلك من   : "..  عناوين، ثم قال   ١٠ذكر  " وصنف التصانيف الغريبة النافعة   "

المصنفات، وهي تزيد على خمسين نظماً ونثراً، منها ما هو كراسة، وأكبرها             
 .يعني نظم الدرر" هذا

ثم الكتب العشرة التي ذكرها ابن فهد أورد عناوينها كاملة مع تفاصيل              
مرو بن  ومن أمثلة ذلك أنه لما ذكر مفردة البقاعي في قراءة أبي ع             . أخرى

ـ وهو أول تصانيفه  ـ  منها  …: "العالء قال   كفاية القارئ وغنية المقري بقراءة       
ـ كما نرى ـ  فهو  ". أبي عمرو بن العالء البصري، مجلدة       أورد عنوان الكتاب     

وهكذا لما ذكر كتاب الباحة     . كامالً، وصرح بأنه أول كتبه، ثم نص على حجمه        
 ".سبعمائة مزدوج من مشطور الرجزالباحة في علمي الحساب والمساحة، : "قال

ولم يقف صاحب كشف الظنون على هذه الترجمة، ومن ثم لم يستفد منها              
 .في إيراد العناوين الكاملة لبعض المؤلفات أو وصفها مما جاء في كتاب ابن فهد

ويظهر أن ابن فهد اعتمد على فهرس شبيه بفهرسنا، فإن المعلومات التي             
وقد يكون البقاعي زوده    . صها في هذا الفهرست   أوردها عن كتبه موجودة بن    

 كان األمر فال    وأياً. ترجمة له مع عناوين هذه الكتب المعدودة  ووصفها فحسب         
ـ على أهميتها ـ  يوجد في هذه الترجمة       عنوان جديد يضاف إلى فهرسنا هذا        

 ".إشعار الواعي بأشعار البقاعي"غير 
) هـ٩٠٢-٨٣١(وي  له زميله األصغر شمس الدين السخا        وقد ترجم 

ترجمة طويلة في كتابه الضوء الالمع، وكان خليقاً بأن يفيدنا عناوين كثيرة              
له إال لطي فضائله وطمس       جديدة لمؤلفات البقاعي، ولكن كأنه لم يترجم        

وأشار فيها إلى ستة كتب لمقتضى      ". الضوء"في  " مظلمة"فكتب ترجمة   . محاسنه
 .سياق الوقائع

 



٦٢  البقاعيمصنفات فهرست
 

 -٨٤٩( البقاعي الشيخ والسيوطي الشاب       وقد كان خالف وردود بين     
في بعض المسائل الفقهية والكالمية، ولكنه لم يتحامل عليه حينما            ) هـ٩١١

وله : "ترجم له في كتابه نظم العقيان بل وصفه بالعالمة المحدث الحافظ ثم قال             
كتاب الجواهر والدرر في    "كتب، منها    ٩، وعد منها    "تصانيف كثيرة حسنة  

والظاهر أنه من العناوين العديدة المقترحة لكتاب نظم         ". سورتناسب اآلي وال  
الدرر، غير أننا لم نجد هذا العنوان إال في كتاب نظم العقيان، أما كتاب اإلتقان                

 ".نظم الدرر"في علوم القرآن فذكر فيه بعنوانه المعروف 
فنوه في شذرات الذهب بمنزلة البقاعي وقال       ) هـ١٠٨٩ت  (أما ابن العماد    

 من أعاجيب الدهر وحسناته، غير أنه لم يهتم بذكر مؤلفاته، وإنما أشار إلى               إنه
: من أجلها : "أنه صنف تصانيف عديدة، واكتفى بذكر ثالثة عناوين قائالً           

المناسبات القرآنية، وعنوان الزمان بتراجم الشيوخ واألقران، وتنبيه الغبي            
عماد لم يذكر عنوان    ويالحظ أن ابن ال   " بتكفير عمر بن الفارض وابن عربي      

كتاب المناسبات، ولما ذكر تنبيه الغبي ضم إليه عمر بن الفارض، مع أنه                
موضوع في األصل لتكفير ابن عربي، أما ابن الفارض فقد خصه البقاعي بكتب             

 .أخرى لم يشر إليها ابن العماد نحو الفارض بتكفير ابن الفارض وغيره
كتابه البدر الطالع ترجمة    للبقاعي في   ) هـ١٢٥٠ت  (وترجم الشوكاني   

جيدة، صرف همه فيها إلى الدفاع عنه، فرد على السخاوي، ونعى على قضاة              
المالكية كيدهم للعلماء، وأثنى على تفسير البقاعي، وأشار إلى كتابه األقوال             

ـ وقد وقف عليه  ـ  القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة          الذي ألفه البقاعي     
ن كان من مطاعنهم في تفسيره أنه نقل فيه من نسخ             للرد على خصومه الذي   
 .ولم يذكر الشوكاني مؤلفات أخرى للبقاعي. التوراة واإلنجيل المحرفة

وقد . وننتقل من كتب التراجم إلى كتب الفهارس، وأهمها كشف الظنون           
  كتاباً من كتب البقاعي، وقف على       ٤٠) هـ١٠٦٤ت  (ذكر فيه حاجي خليفة     

أما سائرها فنقل عناوينها من كتب التراجم          . نها كتاباً م   ١٥مخطوطات  

 



٦٣  مصنفات البقاعيفهرست
 

وقد سبق أنه لم يطلع على ترجمته في عنوان الزمان، وال            . ومصنفات البقاعي 
 .في معجم شيوخ ابن فهد، ففاته ذكر العناوين الجديدة التي وردت فيهما

الكتب التي اطلع على نسخها حاجي خليفة بنفسه نقل عناوينها الكاملة،             
 وتاريخ تأليفها إن عرف، أما العناوين التي نقلها من المصادر              وأورد أولها 

، وعنوانه  "كفاية القارئ "فربما جاءت ناقصة، نحو     . األخرى فكان فيها تابعاً لها    
كفاية القارئ وغنية المقري في قراءة أبي عمرو بن العالء          : "الكامل كما مر آنفاً   

فهرس المخطوطات  وهذا العنوان الناقص هو الذي اغتر به م          ". البصري
المحفوظة في مكتبة جامعة بنجاب بالهور، فإنه وجد في المكتبة المذكورة كتاباً            

، فرجع إلى   "كفاية القارئ في شرح صحيح البخاري      "مجهول المؤلف بعنوان    
للبقاعي، فنسب المخطوطة في     " كفاية القارئ "كشف الظنون الذي ذكر فيه       

نسبة إلى الفهرس الشامل للتراث العربي      فهرسه إلى البقاعي، ومنه انتقلت هذه ال      
 .اإلسالمي الذي تصدره مؤسسة آل البيت في عمان

القول المعروف في مسألة يا     : "، وعنوانه الكامل  "القول المعروف "ومنها  
 ".دائم المعروف

ومن أعجبه أن أحد الكتب التي رد       . وقد وقع تحريف في بعض العناوين     
جاء عنوانه على وجه    " إلمكان أبدع مما كان   ليس في ا  "فيها البقاعي على مقولة     

داللة البرهان على أن ليس في اإلمكان أبدع مما         : " مضاد لغرض المؤلف وهو   
ولعل هذا التحريف   ". …داللة البرهان على أن في اإلمكان     : "، والصواب "كان

من سبق القلم، فإن حاجي خليفة يعرف موقف البقاعي في هذه المسألة، وقد               
 ".تهديم األركان"كتابه اآلخر ذكره في رسم 

السيف الصارم في الحكم    : وذكر في كشف الظنون كتاب للبقاعي عنوانه       
، وال أدري   "عبد اهللا الناقد  "بين المفتين في مسألة الخاتم، ولكنه نسب فيه إلى           

كيف حصل هذا، فهل ورد اسم المؤلف كذا في نسخة من الكتاب اطلع حاجي               
مياً تستر به البقاعي ألمر ما، أو كانت النسخة ملكاً          خليفة عليها، وكان اسماً وه    
 للمذكور ثم نسبت إليه خطأ؟

 



٦٤  البقاعيمصنفات فهرست
 

ومن أوهام صاحب كشف الظنون أنه أورد صدر البيت األول من منظومة            
، وهي قصيدة رائية من     "جواهر البحار في نظم سيرة النبي المختار       "البقاعي  

احثون المعاصرون كما   ، فتابعه الب  "أرجوزة"بحر البسيط، ومع ذلك قال إنها        
 .سيأتي

على كشف الظنون فلم يرد     ) هـ١٣٩٩ت  (أما ذيل إسماعيل باشا البغدادي      
 :فيه إال ثالثة عناوين

 .اإليذان بأسرار التشهد واألذان -١
 .داللة البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيم -٢
 .اإلعالم بسن الهجرة إلى الشام -٣

، ولم  "أخبار الجالد في فتوح البالد     "وهو أيضاً ذكر كتاباً للبقاعي يسمى      
يعرف مؤلفه، ومن هنا لما أحصى كتب البقاعي في هدية العارفين لم يشر إلى               

ثم سها عن ذكر كتاب تحرير نظم الخونجي، مع كونه مذكوراً في            . هذا الكتاب 
ولو عرف  .  كتاباً ٤٢كشف الظنون، فلم يبلغ عدد مؤلفات البقاعي في الهدية إال           

ة أن كتاب السيف الصارم للبقاعي، وكذلك لو عرف البغدادي أن             حاجي خليف 
لبلغ مجموع مصنفات   = أخبار الجالد له، ثم لم يفته ذكر تحرير نظم الخونجي          

 . كتابا٤٥ًالبقاعي في الكشف وذيله 
أما المراجع الحديثة فأول كتاب يستحق الذكر منها هو تاريخ األدب العربي            

 مضى على طبعته األخيرة أكثر من خمسين         وقد. للمستشرق كارل بروكلمان  
عاماً وظهرت بعده خزائن وفهارس وكشوف، ولكنه مع ذلك ال يزال مرجعاً              

ـ كما نعلم ـ  يعتمد عليه الباحثون، وذلك ألن فؤاد سزكين لم يتجاوز في عمله               
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، والفهرس الشامل للتراث العربي             

رجه مؤسسة آل البيت في عمان وعسى أن يكون مغنياً عن            اإلسالمي الذي تخ  
 .كتاب بروكلمان لما يصدر كامالً

 



٦٥  مصنفات البقاعيفهرست
 

) ١٨٠-١٧٩: ٢(وقد ذكر بروكلمان في ترجمة البقاعي في أصل كتابه           
وقد أشار في رسم    .  كتب ٦) ١٧٨-١٧٧: ٢( كتاباً، وأضاف إليها في الذيل       ١٥

رح ألفية العراقي، ولكنه    إلى النكت على ش   ) ٦١٢: ١الذيل  (مقدمة ابن الصالح    
فاتته اإلحالة عليه في ترجمة البقاعي، وذكر أيضاً المنتقى من حديث أبي زرعة             

ولكنه لم يعرف أنه للبقاعي، وبالجملة      ) ٧١: ٢ والذيل   ٦٧: ٢األصل  (العراقي  
 . كتابا٢٣ًفبلغ عدد الكتب التي ذكر بروكلمان مخطوطاتها 

 وال يستغرب من ذلك في      ـ وقد وقع تصحيف وسهو في بعض العناوين      
ومن ذلك خطأ حصل في     .  فتبعه فيه غير واحد من الباحثين      ـمثل هذا الكتاب    

، وهكذا  "البهاء"في الحروف الالتينية، فتحرف إلى      " الباحة"ضبط عنوان كتاب    
المقصد "ومثله عنوان   .نقله الدكتور عمر فروخ في كتابه تاريخ األدب العربي         

، فتبعه الدكتور عمر    "المقصد األقصى "وكلمان  ورد في كتاب بر   " …األسمى
 .فروخ أيضاً

ومن المآخذ عليه أنه ذكر نكت البقاعي على شرح ألفية العراقي من شروح             
 ).٦١٢: ١الذيل (األلفية 

والجدير بالذكر أن تكملة الترجمة العربية لكتاب بروكلمان، التي صدرت           
والسهو، بل زادت أخطاء،     حديثاً لم تصحح شيئاً مما وقع فيه من الخطأ             

باإلضافة إلى عجمة وركاكة في األسلوب خالفاً لترجمة األجزاء األولى التي             
ومن أمثلة ذلك أن بروكلمان ذكر في        . كانت على درجة كبيرة من اإلتقان      

، الكلمة األولى هنا صحيحة، ولكن      "Hirbat Ruha"ترجمة البقاعي أنه ولد في      
". Ruha: "خطأ، إذ كان ينبغي أن يضبط هكذا       الكلمة الثانية وقع في ضبطها      

فنقلها المترجم إلى العربية على هذا      . ، والصواب أنها بفتح الراء    )ُروحا(لتقرأ  
فإذا عذرناه في ترجمة الكلمة الثانية على رغم زيادته الم          ". قرية الرها : "الوجه

". قرية"التي حرفها إلى    " خربة"التعريف، فماذا نقول في ترجمة الكلمة األولى         
ومن ذلك عنوان كتاب الفتح القدسي في آية الكرسي، الذي ورد في األصل               

 ".في آيات الكرسي…: "صحيحاً، ولكنه في الترجمة صار

 



٦٦  البقاعيمصنفات فهرست
 

 عنواناً من عناوين كتب البقاعي      ١٥) ٥٦: ١(أورد الزركلي في األعالم     
على طريقته في اإلشارة إلى مطبوعها ومخطوطها، دون ذكر مكانها والتفاصيل           

ومنها . األخرى إال في النسخ النادرة التي اطلع عليها في أسفاره أو عند أصدقائه            
وهي جواهر البحار، والقول    . أربعة كتب مخطوطة لم تذكر في كتاب بروكلمان       

ـ وقد دل على نسخة بخط المؤلف في المكتبة التيمورية        ـ  المفيد، وسر الروح       
ارف حكمت ذكرها عن     يعني إظهار العصر في نسخة ع      (وتاريخ البقاعي   
في " …مختصر السيرة النبوية  "وأشار إلى وجود نسخة لكتاب      ) مذكرات الميمني 

وخلت ترجمة البقاعي في األعالم من      . مكتبة صديقه األستاذ أحمد عبيد بدمشق     
من كتب البقاعي   " مصرع التصوف "األخطاء واألوهام غير تجوزه في ذكر        

 .مذكور من الناشر ال المؤلفالمطبوعة دون تنبيه على أن العنوان ال
 خمسة  ٧١: ١أما عمر رضا كحالة فذكر في أصل كتابه معجم المؤلفين            

 :عناوين، أخطأ في اثنين منها
 .األصل األصيل في تحريم النقل من التوراة واإلنجيل -١
 .القول المألوف في الرد على منكر المعروف -٢

وقد تبع كحالة   . قاعيفإنهما ليسا للبقاعي، بل هما للسخاوي في الرد على الب         
 .عدد من الباحثين في هذا الغلط

ستة ): ٢٣ص  : (وقد أضاف كحالة في المستدرك على معجم المؤلفين        
 كتاباً مستقالً، إنما هو قطعة من       ، وليس هو  "لعب العرب بالميسر  : "كتب، منها 

السيف المشهور اللماع على    : "ومنها  . نظم الدرر نشرها السويدي بهذا العنوان     
 .مكان المشهور" المسنون: "، والصواب"تي المفتون باالبتداعالمف

معجم المؤرخين الدمشقيين   "للدكتور صالح الدين المنجد كتاب بعنوان         
 /هـ١٣٩٨وقد صدرت طبعته األولى سنة       " وآثارهم المخطوطة والمطبوعة  

ولما كان كتابه خاصاً بالمؤرخين اقتصر في ترجمة البقاعي على ذكر           . م١٩٧٨
 كتب للبقاعي، ودل على     ٩فذكر  . ه في السيرة النبوية والتاريخ والتراجم     مصنفات

وقد أفادنا المنجد بكتاب جديد مخطوط وهو الوفيات من         . مخطوطات ثمانية منها  
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هـ، في نسخة عاشر أفندي بخط المؤلف، وأشار إلى         ٧٤٥سنة الهجرة إلى سنة     
نوان، كما أورد   نسخ جديدة لبعض الكتب، نحو نسخة التيمورية لعنوان الع          

معلومات أكثر تفصيالً عن بعض النسخ نحو نسخة اإلسكندرية من كتاب اإلعالم            
 .بسن الهجرة إلى الشام

بذل النصح والشفقة في التعريف بالسيد      "وقد فات الدكتور المنجد ذكر كتاب       
مع أن بروكلمان ذكره في األصل، ونسخته محفوظة في المكتبة              " ورقة

 النسخ التي ذكرها بروكلمان لم يشر إليها المنجد نحو           الظاهرية، وكذلك بعض  
 .نسخة باريس من كتاب أخبار الجالد، ونسخة بودليانا من عنوان العنوان

وقد وهم الدكتور المنجد في كتابه هذا وهماً أضل غير واحد ممن كتب عن              
البقاعي، وذلك قوله إن قطعة من عنوان الزمان بخط المؤلف محفوظة في مكتبة             

والحقيقة أنها مسودة كتاب    .  تاريخ ٤٣ف حكمت بالمدينة المنورة برقم       عار
أما عنوان الزمان   . إظهار العصر ألسرار أهل العصر، والرقم المذكور رقمها        

 .فال وجود له في مكتبة عارف حكمت
نختم هذا الفصل باإلشادة بالمشروع العظيم الذي اضطلعت به مؤسسة آل            

ه آنفاً، وهو الفهرس الشامل للتراث العربي         البيت في عمان وقد أشرنا إلي      
وقد صدرت منه   . اإلسالمي الذي وصل إلينا مخطوطاً في مكتبات العالم أجمع         

إلى اآلن فهارس علوم القرآن، والحديث، والسيرة والمدائح النبوية، والفقه             
وأصوله، وقد اعتمد فيها على فهارس دور الكتب، وكثير منها لم تفهرس بعد،              

 لم تنشر فهارسه، ومع ذلك يكفي للداللة على قيمة هذا العمل الجليل أنه              ومنها ما 
 نسخة من كتاب نظم الدرر في تناسب اآلي والسور للبقاعي،            ١١٦ذكر فيها

وكذلك ذكر  .  نسخة ١٦بينما لم يتجاوز عدد النسخ التي ذكرها بروكلمان           
 أفندي،  بروكلمان نسخة واحدة لكتاب الضوابط واإلشارات وهي نسخة يحيى          

 .والفهرس الشامل ذكرت فيه خمس نسخ لهذا الكتاب
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 فهارس مصنفات البقاعي في مقدمات المحققين لكتبه) ٢(
 

ن الذين حققوا كتب البقاعي أو أعدوا رسائل علمية في           يالباحثاهتم أكثر   
سيرته ومنهجه في التفسير بإعداد فهرس لمؤلفاته، وقد وقفت على الفهارس التي            

 :مات الكتب اآلتيةتضمنتها مقد
 .مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور -١
 .سر الروح -٢
 .القول المفيد في أصول التجويد -٣
 .اإلعالم بسن الهجرة إلى الشام -٤
 .إظهار العصر ألسرار أهل العصر -٥
 .الفتح القدسي في آية الكرسي -٦
 .تفسير جزء عم من كتاب نظم الدرر -٧

البقاعي : "حيري إبراهيم وكنت أود االطالع على رسالة الدكتور محمد ب        
ورسالة الدكتور محمود توفيق سعد عن علم التناسب          "  في التفسير  هوجهود

القرآني عند البقاعي، ولكن لم أتمكن من الحصول عليهما، بيد أن الرسالة               
األولى وقف عليها محقق كتاب سر الروح، والرسالة الثانية كانت من مصادر             

 .محقق إظهار العصر
ا الفصل الفهارس التي أعدها محققو الكتب السبعة،         وسنستعرض في هذ  

 .ليتبين جهدهم ومزية فهارسهم مع التنبيه على ما يؤخذ عليها
 :مقدمة مصاعد النظر -١

حقق كتاب مصاعد النظر الدكتور عبد السميع محمد أحمد حسنين، ونشرته           
وفهرس مؤلفات البقاعي جزء    . م١٩٨٧/هـ١٤٠٨دار المعارف بالرياض سنة     
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وجمع في  . المبحث الرابع الذي عقده المحقق آلثار البقاعي وجوانب ثقافته         من  
هذا، وللشيخ كتب أخرى    : " عنواناً، وختمه بقوله   ٤٩) ٦٢-٥١ص  (هذا الفهرس   

 ".غير ما ذكرت، تحتاج إلى بحث وتنقيب في مكتبات العالم المختلفة
بات وقد اعتمد في إعداد هذا الفهرس باإلضافة إلى فهارس بعض المكت            

على كشف الظنون وذيله، وتاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان، وكتاب             
األعالم للزركلي، ومعجم المؤرخين الدمشقيين للمنجد، والمجلد األول من            

وقد اطلع على المخطوطات المصورة في مكتبة جامعة         . مخطوطة نظم الدرر  
 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

روف المعجم، وصرح بالمطبوع منها       رتب العناوين كلها على ح      
والمخطوط، ثم أشار إلى المكتبات التي توجد فيها النسخ الخطية، وأحال عموماً            

 .على المراجع التي نقل منها المعلومات عن الكتب ومخطوطاتها
ـ  ولكن أحدها   كتاباً حسب ما ذكر المحقق،     ٤٩عدد الكتب في هذا الفهرس      

 تكرر، وذكر كتابان مع شرحيهما،      ـالفارض  وهو كتاب الفارض في تكفير ابن       
 . كتابا٥٠ًفإذا حذفنا المكرر وأضفنا الشرحين إلى الفهرس كان المحصل 

ومن الغريب أن المحقق لم يستفد في هذا الفهرس من كتاب المصاعد نفسه             
 : الذي حققه، ومن ثم فاته ذكر كتابين وهما

 ).١٣٢: ١(جامع الفتاوي إليضاح بهجة الحاوي  -١
 ).١٣٥: ١(نتصار من المعتدي باألبصار اال -٢

وكذلك نقل عنوان مفردة البقاعي في      . وكالهما مذكور في مقدمة المؤلف    
وهو " كفاية القارئ في رواية أبي عمرو     "قراءة أبي عمرو من كشف الظنون        

كفاية القارئ  "عنوان ناقص، ولم يشر إلى ما سماه البقاعي في كتاب المصاعد             
 ـ كما قلنا  ـترتيب العناوين في هذا الفهرس      ). ١٣١-١٣٠: ١" (وغنية المقري 

على حروف المعجم، ولم يختل هذا الترتيب إال في موضع واحد، إذ ورد عنوان              
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) ٥٧ص" (دالئل البرهان لمنصفي اإلخوان   " بعد   ٢٦برقم  " أدلة البرهان القويم  "
 ).٥٢ص " (أسد البقاع الناهسة" قبل كتاب ٥ومكانه الصحيح برقم 

باحث باإلحالة على المراجع كما قلنا، ولكنه أغفلها أيضاً في مواضع           اهتم ال 
وال يتبين أحياناً أنه اطلع بنفسه على النسخة أم نقل وصفها من فهرس              . كثيرة
 :ومن المواضع التي أغفلت فيها اإلحالة. المكتبة
ذكر أربع نسخ من كتاب اإلعالم بسن الهجرة إلى الشام دون           : ١٣رقم   -

منها ثالث نسخ في مكتبة اإلسكندرية وتشستربيتي       . ى مصدره اإلشارة إل 
ومن المؤكد أن المعلومات التي     ). ٣٥٥١/٣رقم  (ودار الكتب المصرية    

والدليل على ذلك أن    . أوردها عنها منقولة من كتاب الدكتور المنجد       
الباحث لم يطلع على فهرس مخطوطات تشستربيتي، وإال لم يفته ذكر            

 .البقاعي المحفوظة في تلك المكتبةمخطوطات أخرى لكتب 
ذكر الباحث أربع نسخ من عنوان الزمان، وأخذ المعلومات          : ٣٥رقم   -

منه "ومن ذلك أنه قال إن      . بحذافيرها عن كتاب المنجد دون إشارة إليه      
قطعة بخط المؤلف في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم            

 .ه خطأ وقع فيه الدكتور المنجدوقد مر في الفصل السابق أن".  تاريخ٤٣
ذكر أن نسخة من مختصر سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم            : ٤٤رقم   -

وال شك أنه لم يطلع     . ، ولم يشر إلى مصدره    ٩٦٩٤في برلين تحت رقم     
على فهرس برلين، فإنه لم يذكر نسخة أخرى محفوظة فيها لبعض كتب            

 .لمنجدولعله اعتمد في ذلك أيضاً على كتاب ا. البقاعي
 :ومن األوهام التي وقعت في هذا الفهرس

جمع فيه  ) ٧رقم  (ذكر أن كتاب أسواق األشواق من مصارع العشاق           -
كتاب مصارع العشاق في شارع األشواق للقاضي أبي المعالي         "البقاعي  

وأحال على كشف   " …عبد العزيز بن عبد الملك وكتاب الواضح المبين       
حاجي خليفة قد صرح بأن البقاعي      وذلك وهم، فإن    . ١٧٠٣: ٢الظنون  
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رتب كتاب مصارع العشاق البن السراج وهذبه، وأدخل فيه كتاب             
 .الواضح المبين وكتاب منازل األحباب

تهديم األركان  " أن صاحب كشف الظنون أورد كتاب        ٥٦ذكر في ص     -
داللة البرهان على أن ليس     "بعنوان  " من ليس في اإلمكان أبدع مما كان      

فإن الرسالة األولى في    . وهذا غلط وتناقض  " بدع مما كان  في اإلمكان أ  
والثانية في إثباتها،   ) ليس في اإلمكان أبدع مما كان      (الرد على مقالة    

فكيف تذكر األولى بعنوان األخرى؟ وال يصح أن حاجي خليفة خلط             
 منهما في مكانه، ولم يشر إلى اتحادهما، إال أنه           فإنه ذكر كالًّ  . بينهما

 " ليس"به عنوان الرسالة الثانية، والصواب حذف          تحرف في كتا   
 .من العنوان

هكذا ). ٢٥رقم  " (دالئل البرهان لمنصفي اإلخوان على طريق اإليمان      " -
". ١/٧٥٩كذا في كشف الظنون     : "وقال" دالئل البرهان "ذكر العنوان   

، ولكن  "دالئل البرهان : "والحق أن حاجي خليفة ذكر العنوان صحيحاً       
بين معقوفين حسب   " الدالئل"أقحما كلمة   اللذان  ف هما   ي الكش ناشَر

منهجهما في الزيادات التي أساءت إلى هذه الطبعة وأضلت كثيراً من            
 .الباحثين كما سبق

أورد هذا  ). ٤٠رقم  " (القول المعروف في الرد على منكر المعروف       " -
، مع أن المحقق هو     "١٣٦٤/ ٢ذكره في كشف الظنون     : "العنوان وقال 

 ١٣٦٥: كتاب البقاعي المذكور في الكشف     :  خلط بين كتابين    الذي
القول المألوف في الرد على     "وكتاب السخاوي   " القول المعروف "بعنوان  

، وهو رد على    ١٣٦٤المذكور فيه في الصفحة السابقة      " منكر المعروف 
فأخذ المحقق عنوان كتاب السخاوي، ووضع كلمة         . كتاب البقاعي 

، ونسبه إلى البقاعي، وأحال على حاجي        "فالمألو"مكان  " المعروف"
 !خليفة
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وهو : "أورد هذا العنوان الناقص، ثم قال      ) ٤٨رقم  " (النكت والفوائد " -
ذكره صاحب هدية   . كتاب شرح فيه العقائد لسعد الدين التفتازاني        

 ".١/٢٢العارفين 
النكت والفوائد على شرح العقائد لسعد       : "العنوان المذكور في الهدية   

 أن كتاب   ١١٤٨: وقد صرح حاجي خليفة في الكشف     ". التفتازانيالدين  
شرح للتفتازاني، أما كتاب البقاعي فهو نكت على          الالعقائد للنسفي و  

 .الشرح، ال شرح المتن، وهو واضح من عنوان الكتاب
أن تحذير العباد، وتدمير المعارض، وصواب      ) ٥٨ص  (زعم المحقق    -

 وذلك خطأ، فإنها ثالثة كتب        .الجواب، ثالثة عناوين لكتاب واحد     
ثم كان زعمه هذا يقتضي أن يقتصر في الفهرس على عنوان            . مستقلة

ولكنه أثبت صواب   . واحد نحو تحذير العباد، ويسقط العنوانين اآلخرين      
 !الجواب وأسقط تدمير المعارض

وقد وقعت أخطاء مطبعية في بعض العناوين، وثبتت فيما بعد في الفهارس            
 .تابعت هذا الفهرس، كما سيأتيالالحقة التي 

 :مقدمة سر الروح -٢
م ١٩٠٨/هـ١٣٢٦صدرت الطبعة األولى لهذا الكتاب في القاهرة سنة           

كما ذكر في   ـ  بعناية الشيخ محمد بدر الدين النعساني الحلبي، وقد اعتمد فيها            
ـ أولها  على نسخة عليها خط المؤلف محفوظة في رواق األتراك بالجامع              

ولهذا . م١٩٩٠شره األستاذ محمود محمد نصار بالقاهرة سنة          األزهر، ثم ن  
الكتاب عدة نسخ في المكتبات، منها نسخة في الخزانة التيمورية بخط المؤلف             

ولكن الناشر  . ذكرها الزركلي في األعالم، ونسخة أخرى في دار الكتب أيضاً          
طبعة  وإنما اعتمد في عمله على ال       ،الثاني لم يرجع إلى شيء من هذه النسخ        

فنشرته ليست نشرة علمية، وكذلك فهرس مؤلفات البقاعي الذي أعده في           . األولى
له فيه إال النقل والتلفيق، فكان حقه أن ال يلتفت إليه، ولكن               مقدمته ال عمل  
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على فهرسين لم نطلع   ـ كما يظهر  ـ  أنه اعتمد فيه   :األول: عّرجنا عليه ألمرين  
 .ه رجع إليه فنقل أخطاءه إلى فهرسه أن بعض من جاء بعد:عليهما، والثاني

هذا الفهرس أيضاً رتب على حروف المعجم، ولكنه اضطرب في المواضع           
 :اآلتية
 ".سر الروح: "والكتاب األخير، "نظم الدرر: "الكتاب األول فيه -١
 ).٦رقم (االستشهاد بآيات الجهاد جاء بعد أسد البقاع  -٢
 ).٨رقم (اإلسفار وقع بعد أسواق األشواق  -٣
 ).٢١رقم (ه الغبي تقدم على تدمير المعارض تنبي -٤
 ).٢٥رقم (جواهر البحار قدم على الجامع المبين  -٥
وضوابط ) ٣١رقم  (األصل األصيل وضع بين شرح جمع الجوامع          -٦

مع أن مكانه قبل االطالع على حجة الوداع         ). ٣٣رقم  (اإلشارات  
 ).١٢رقم (

فهذا هو الخلل   ) ٢٧رقم  " (دالئل البرهان "بعد  " أدلة البرهان "أما وضعه    -٧
  ـ   كما سبق ـ  الوحيد الذي كان قد وقع في ترتيب فهرس المصاعد           

 .فحرص عليه ناشر سر الروح ليضيفه إلى فهرسه
رسالة علمية في تحقيق جزء تبارك      : ويبدو أن مصادر هذا الفهرس ثالثة     

بعدما ذكر نسخ   ) ٢٣ص  (أحال عليها في موضع واحد      . من كتاب نظم الدرر   
 المحفوظة في دار الكتب المصرية ومكتبة األزهر ومعهد              نظم الدرر 
البقاعي وجهوده في   "والمصدر الثاني رسالة علمية أيضاً وهي        . المخطوطات

) ٢٧ص(وقد أحال عليها أيضاً في موضع واحد        . للدكتور محمد بحيري  " التفسير
ان الرسالت. له على كتاب اإليذان بفتح أسرار التشهد واألذان          نقل فيه كالماً  

المذكورتان ليستا بين أيدينا فال يمكننا إرجاع نقوله عنهما إلى إحداهما بالتحديد،            
وكل ما  ". قيل"و" قيل"وإنما يصدر النقل بكلمة     . فإنه ال يصرح بذكر مرجعه    

نستطيع هو أن نخلص تلك النقول عن نقوله من مقدمة كتاب مصاعد النظر،               
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إليه أيضاً في موضع واحد حينما      وقد أشار   . وهي المصدر الثالث لهذا الفهرس    
أخذت معظم  : "فقال في الحاشية  . ٤٥وصل في فهرسه إلى كتاب المصاعد برقم        

أماكن المخطوطات التي ذكرتها هنا من مقدمة هذا الكتاب حققه الدكتور عبد              
 ).٣٣ص " (الرياض ـ  ط مكتبة المعارف،السميع محمد أحمد حسنين

ي غير محلها ليست كل الصواب، فإنه       والحق أن هذه اإلحالة التي جاءت ف      
لم يكتف بنقل المعلومات التي أوردها محقق المصاعد عن مخطوطات كتب             
البقاعي، بل نقل كالمه على مؤلفاته إما بحذافيره، وإما بحذف مخل أو غير               

وفي مواضع كثيرة سلخ كالمه مع إحاالته على ما فيها من الوهم والغلط،             . مخل
 :ومن أمثلة ذلك

وإن حاجي خليفة ذكره بعنوان     ): "٢٢رقم  " (تهديم األركان "ي  قال ف  -١
وهذا مما وهم فيه محقق كتاب المصاعد، فنقله ناشر سر            ". …داللة البرهان 

 .الروح دون اإلحالة عليه موهماً أنه رجع إلى كشف الظنون
: ، ووصفه ثم قال   "دالئل البرهان ): "٢٧رقم  (سمى كتاب داللة البرهان      -٢

وهذا كله منقول من مقدمة     ". ١/٧٥٩خليفة في كشف الظنون     هكذا قال حاجي    "
المصاعد، فلو بحث عن كتاب دالئل البرهان هذا في الكشف لما وجده في                

 .الموضع المحال عليه
 بخط المؤلف في مكتبة عارف       "عنوان الزمان "ذكر أن قطعة من       -٣

قول وهذا الخطأ أيضاً من   ). ٣١ص( تاريخ   ٤٣حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم      
وقد نقله محققه كما سبق من كتاب الدكتور المنجد دون           . من مقدمة المصاعد  

 !فهذه ديون تقضى. اإلشارة إليه
إذا رأى ناشر سر الروح عنوان كتاب أو وصفه في مقدمة المصاعد مختلفاً             

 :ومن ذلك. عما ورد في غيرها ذكر القولين من غير مراجعة أو ترجيح
قيل إنه اختصر فيه مصارع     : "واققال في وصف كتاب أسواق األش      -١

العشاق للسراج القاري مع زيادات، وقيل إنه جمع فيه كتاب مصارع العشاق في             
القول الثاني هو الوهم الذي وقع فيه        ". …شارع األشواق للقاضي أبي المعالي    
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محقق كتاب المصاعد كما سبق، والصواب القول األول الذي يظهر أنه نقله من             
 .لو رجع إلى كشف الظنون لتبين له الصوابو. إحدى الرسالتين

واإلحالة على كشف   ) ٤٠رقم  (نقل عنوان كتاب القول المعروف        -٢
القول المعروف في الرد على منكري المعروف،       : "الظنون من مقدمة المصاعد   

وهو خطأ وخلط كما سبق،     )". ١٣٦٤/ ٢(ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون       
ولعله القول المألوف في الرد     : "ثم قال .  قط ولم يذكر حاجي خليفة هذا العنوان     

) ٨٧١/ ١(على منكري المعروف الذي ذكره رضا كحالة في معجم المؤلفين            
 )".١٠٦/ ١(والسخاوي في الضوء الالمع 

ـ     وجدها في إحدى الرسالتين المذكورتين     " ولعله"هذه الزيادة التي صدرها ب
ـ كـ  فنقلها هنا    . يهما أو إلى كشف الظنون     مع مصدريها دون أن يرجع إل      دأبه 

وأما . فإن العنوان األول من تلفيق محقق المصاعد، وال وجود له في الكشف             
فهو عنوان كتاب السخاوي في الرد على        " …القول المألوف "العنوان الثاني   

فلو رجع ناشر سر الروح     . البقاعي كما ذكر السخاوي نفسه في الضوء الالمع       
ونسبة القول المألوف   . األمر وانجلت الظلمة  له   إلى الكشف أو الضوء النكشف    

وال يذهب بك الظن إلى أن      . إلى البقاعي مما وهم فيه كحالة، ومنه نقل من نقل         
ناشر سر الروح رجع إلى كحالة، فإنه لو رجع إليه لنقل عنه عنواناً آخر وهم                

األصل األصيل في تحريم النقل من      "وهو كتاب   . كحالة في نسبته إلى البقاعي    
وقد أقحم هذا العنوان كما سبق بين كتاب شرح جمع الجوامع           ". وراة واإلنجيل الت

وكتاب ضوابط اإلشارات أي بين حرفي الشين والضاد، ولم يذكر أي مرجع له،             
ومن المؤكد أنه نقل العنوان من إحدى الرسالتين، فإن مقدمة المصاعد خالية              

لمرجع، مع أنه مذكور في     وكتاب آخر نقل عنوانه أيضاً دون إحالته على ا        . منه
وأحال محقق المصاعد   " العدة في أخبار الردة   "وهو كتاب   . مقدمة كتاب المصاعد  

يعني نسخة مخطوطة لكتاب نظم الدرر، وال أدري        " أ٩٤/ ٦المناسبات  "له على   
لماذا استحيا ناشر سر الروح هنا من نقل إحالة على مخطوطة ال يعرفها هو،               

 !فال حياء في العلم
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قل ناشر سر الروح األخطاء المطبعية التي وقعت في مقدمة المصاعد           وقد ن 
). ٦رقم  " (الناعسة"بالعين  " أسد البقاع الناهسة  "فأثبت في فهرسه عنوان     . أيضاً

 ).٨رقم " (مغازل"وعنوان كتاب منازل األحباب بالغين 
 " اإلسفار عن أشربة األسفار    "وعنوان آخر ورد في مقدمة المصاعد         

 ٨٦: ١بالباء فنقله ناشر الروح وأحال على كشف الظنون         " أشربة"ا  كذ) ٩رقم  (
 .بالدال، وهو أيضاً تحريف" أشردة"مع أن الوارد في الكشف 

ـ كما رأينا ـ  هذا الفهرس     منقول بلفظه من ثالثة مصادر لم نطلع على          
اثنين منها، ولكنه متفق في عدد العناوين مع المصدر الثالث وهو مقدمة                

 :  عنواناً، إال أن بينهما فروقاً وهي٤٩هما جميعاً يشتمالن على المصاعد، ف
 أولهما كتاب   ،أسقط ناشر سر الروح عنوانين وردا في مقدمة المصاعد         -١

األقوال القويمة، وال أدري ما السبب، فإن محقق كتاب المصاعد ذكر الكتاب              
الكتب وأحال على كشف الظنون والبدر الطالع ثم أشار إلى نسخة منه في دار               

والكتاب الثاني هو   . ولعله سقط سهواً  . المصرية، فلم يكن مانع من نقل هذا كله       
 ولكنه زعم أن صواب     ،هذا الكتاب أيضاً ذكره محقق المصاعد     . صواب الجواب 

الجواب وتحذير العباد وتدمير المعارض ثالثة عناوين لكتاب واحد، فأسقط ناشر           
لمعارض بل استبدله بعنوان آخر     سر الروح صواب الجواب، ولم يسقط تدمير ا       

أثبته محقق المصاعد وهو الفارض في تكفير ابن الفارض، ألنه قرأ في مصدر             
 .وهو خطأ، فهما كتابان مستقالن. آخر أنهما كتاب واحد

 بعنوان  ٣٧مرة برقم   : ذكر محقق المصاعد كتاب الفارض مرتين       -٢
" ير ابن الفارض  الفارض في تكف  " بعنوان   ٣٨فقط، ومرة أخرى برقم     " الفارض"

ومع ذلك لم يحذف    . وهو ظاهر ال شك فيه    ". ولعله هو الكتاب السابق   : "ثم قال 
الذي هو جزء من العنوان     " الفارض"ناشر سر الروح هذا العنوان المختصر        

 .الكامل
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: زاد ناشر سر الروح عنوانين على فهرس مقدمة المصاعد أحدهما            -٣
لى نظم الدرر، ومصدر هذه الزيادة      ، وأحال ع  "الجامع المبين لما قيل في كأين     "

األصل "أما العنوان اآلخر فهو       . مع إحالتها إحدى الرسالتين العلميتين      
 . كما مر،ونسبته إلى البقاعي خطأ، الذي نقله غفالً" …األصيل

وهكذا مع الزيادة والحذف واالستبدال ظل عدد العناوين واحداً في              
 .مة سر الروحفهرس مقدمة المصاعد، وفهرس مقد: الفهرسين
 :مقدمة القول المفيد -٣

نشر األستاذ خير اهللا الشريف ألول مرة كتاب القول المفيد في أصول               
هـ، وأعد فهرساً جيداً لمؤلفاته في المقدمة، وقسمها        ١٤١٦التجويد للبقاعي سنة    

، )٥٥-٣٠( فالمفقودة ،)٢٩-٧( فالمخطوطة   ،)٦-١(المطبوعة  : إلى ثالثة أقسام  
 .كتب نسبت إلى البقاعيوختم الفهرس ب

وقد اهتم األستاذ خير اهللا باإلحالة على المراجع التي ذكرت مؤلفات              
البقاعي، والداللة على طبعاتها إن كانت مطبوعة، ونسخها المخطوطة وأماكنها          

واعتمد على خاتمة نظم الدرر والمصادر التي ترجمت للبقاعي نحو           . وأرقامها
 وفهرس  ، وشذرات الذهب   ،ظم العقيان  ون ، وإنباء الهصر   ،الضوء الالمع 

 ومن المراجع الحديثة على     ؛ وهدية العارفين  ، ثم على كشف الظنون    ،الفهارس
 ، ومعجم المؤرخين الدمشقيين للمنجد    ،تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان     

ولم يقف على   .  وبروكلمان، باإلضافة إلى بعض فهارس المكتبات       ،واألعالم
لم يستفد من الفهرس الذي صنعه محققه، وإنما اطلع على          كتاب مصاعد النظر، ف   

 .كتاب سر الروح فاستقى من فهرسه الذي اعتمد على فهرس المصاعد
في   كتاباً مع أنه حذف منه كتاب العدة٥٥ الفهرس هذا في العناوين عدد بلغ

 وقال إن محقق سر     ،أخبار الردة، وضمه إلى قسم الكتب التي نسبت إلى البقاعي         
وذلك ألن ناشر سر    ". في مؤلفات البقاعي ولم أجده في المصادر      " ذكره   الروح

الروح أخذ العنوان كما سبق من مقدمة المصاعد، وأغفل المصدر الذي أحال             
 .عليه محقق المصاعد وهو مخطوطة المناسبات
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 :والعناوين التي أضافها هذا الفهرس إلى الفهرسين السابقين
محفوظة في مكتبة األسد، ولكن أغفل      إتمام إيساغوجي، وذكر نسخته ال     -١

 .النسخ التي ذكرها بروكلمان مع اعتماده على كتابه
 .األجوبة السرية، وذكر نسخته في األزهرية -٢
 .شرح الهداية، استدركه من فهرس الفهارس للكتاني -٣
وقد عد الجواهر وشرحه في الفهرسين السابقين       . شرح جواهر البحار   -٤

 .كتاباً واحداً
 .كر في الفهرسين هذا المتن وإنما ذكر شرحه اإلباحةولم يذ. الباحة -٥

وقد وقف خير اهللا الشريف على خاتمة نظم الدرر التي ذكر فيها البقاعي              
ومن مزايا  . عدد مؤلفاته، فاستطاع أن يصحح بعض األخطاء التي وقع فيه سلفه          

 "القول المألوف "وكتاب   "األصل األصيل " هذا الفهرس أيضاً أن نبه على أن كتاب       
 .اللذين نسبا في فهرس سر الروح إلى البقاعي ليسا له وإنما هما للسخاوي

 :ومن المآخذ على هذا الفهرس
. ذكر كتباً في قسم المصنفات المفقودة، مع أن نسخها الخطية موجودة           -١

ومنها كتاب اإلباحة في شرح الباحة، وقد ذكر الباحة من قبل في الكتب                 
 الكتب، والنسخة المذكورة ليس لمجرد       المخطوطة وأشار إلى نسخته في دار      

نسخته ) ٣٨رقم  (ومنها كتاب إنارة الفكر     . المتن بل تشتمل على الشرح أيضاً     
) ٤٦رقم  (وكذلك كتاب السيف المسنون اللماع      . محفوظة في مكتبة تشستربيتي   

له سبع نسخ   ) ٥٥رقم  (ومنها النكت الوفية    . نسخه في المكتبة المذكورة وغيرها    
 .خطية
 يذكر مخطوطات الكتاب وأماكنها وأرقامها نقالً عن مرجع يحيل          حينما -٢

ولكنه في كثير من األحيان ال يشير إلى مصدره، نحو قوله عن              . عليه أحياناً 
منه نسخة في مكتبة أحمد عبيد      : "كتاب مختصر سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم       

 برلين برقم   وأخرى في مكتبة  : "، ثم أضاف  "بدمشق ذكرها الزركلي في األعالم    
مصدر هذه الزيادة كتاب الدكتور المنجد، ولكن وردت هكذا بدون            ". ٩٦٩٤
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إشارة إلى المرجع في مقدمة المصاعد ومقدمة سر الروح ومقدمة األستاذ              
ولم يرجع األستاذ خير اهللا الشريف إلى فهرس مخطوطات           . الشريف جميعاً 

وهكذا لما  . ب البقاعي برلين وإال لوجد فيه عناوين أخرى أو نسخاً أخرى لكت          
ذكر نسخ عنوان الزمان لم يشر إلى مرجعه، وذكر هو أيضاً أن في مكتبة                 

 قطعة بخط المؤلف، وقد علمنا من قبل        ٤٣عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم      
 .أنه وهم وقع فيه الدكتور المنجد ونقل منه اآلخرون

ن في اإلمكان   ومن ذلك أيضاً أنه ذكر نسخة لكتاب داللة البرهان على أ           
دون إحالة على   " ١٠٩-١٣٠٤في مكتبة آصف بإستنبول رقم      "أبدع مما كان    

 الذي يشير إلى    Asafبروكلمان الذي نقل منه خبر النسخة، غير فاهم لرمزه           
 .باد الدكنآالمكتبة اآلصفية بحيدر

 العتماده على فهرس سر الروح وأحال على المصدر         وقد أخطأ أحياناً   -٣
 : إليه ومن ذلكاألصلي دون الرجوع

قوله إن البقاعي ذكر كتاب تدمير المعارض في تكفير ابن الفارض في              -
وهذا غير صحيح، فالبقاعي لم يذكره في تحذير        . ٢٥٧كتابه تحذير العباد ص     

وقد اعتمد ناشر القول    . العباد، وإنما ذكر كتاب الفارض في تكفير ابن الفارض        
 تدمير المعارض في تكفير     -٢١" :هاالمفيد على مقدمة سر الروح التي جاء في       

ذكره " الفارض في تكفير ابن الفارض    "وقيل إن اسم هذا الكتاب      . ابن الفارض 
 ).٢٨ص " (٢٥٧في كتابه تحذير العباد ص 

هذه المعلومة نقلها ناشر سر الروح عن إحدى الرسالتين العلميتين، فإن             
والمقصود من  ". ضالفار"و" تدمير المعارض "محقق مصاعد النظر لم يخلط بين       

في هذا االقتباس هو الفارض ال تدمير         " تحذير العباد "الكتاب المذكور في     
 .المعارض، فلو رجع ناشر القول المفيد إلى تحذير العباد لم يقع في الخطأ

: وقال" تهذيب جمل الخونجي  : " هكذا ٤١ومن ذلك أنه أثبت عنواناً برقم        -
مؤلفه القاضي محمد   … هو الجمل في  هـ  ٨٦١الكتاب الذي هذبه البقاعي سنة      "
 ."١/٦٠٢وقد ذكر تهذيبه حاجي خليفة في الكشف … بن ناماور الخونجيا
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: العنوان المذكور مع هذا الوصف من صنع ناشر مصاعد النظر الذي قال           
… الجمل في مختصر  : واسم كتاب الخونجي  .  تهذيب جمل الخونجي    -٢٢"

ونقله ) ٥٦: ١" (…رر قواعده فهذبه البقاعي وح  … محمد بن ناماور  : ومؤلفه
وتابعه ناشر القول المفيد، ولو راجع بدقة ما        ). ٢٨ص(بحروفه ناشر سر الروح     

قاله صاحب كشف الظنون لتبين له أن كتاب البقاعي تهذيب لنظم جمل الخونجي             
 ونظمه … : "بقوله) الجمل(فإنه نص على ذلك في رسم         . البن مرزوق 

البقاعي .. مساني، ثم إن الشيخ برهان الدين      عبداهللا محمد بن مرزوق التل     أبو
 ".…هذب ذلك المنظوم وحرره وفرغ

 :ومن األوهام األخرى في هذا الفهرس
له نسختان  ) ٨رقم  (ذكر أن كتاب األجوبة السرية عن األلغاز الجزرية          -

 نسخ سنة   ٥٩٥٠ ورقة، ورقم    ١٥ في   ١١٢في المكتبة األزهرية بالقاهرة برقم      
 ١٥، فإن الرقمين المذكورين لنسخة واحدة، وهي في          وذلك وهم ". هـ١٠٩٣

 .هـ١٠٩٣ورقة نسخت سنة 
كتاب : "ذكر من الكتب التي أدخلها البقاعي في كتابه أسواق األشواق           -

لشيخه "قوله  ). ٩ص  " (منازل األحباب ومنازه األلباب لشيخه الشهاب ابن حجر       
 ناشر القول المفيد    زيادة من " ابن حجر "منقول من كتاب كشف الظنون و     " الشهاب

. إذ ظن أن المقصود بالشهاب هو شهاب الدين ابن حجر العسقالني شيخ البقاعي            
هـ ٧٢٥ والصواب أن المراد شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي المتوفى سنة          

وهو مؤلف كتاب منازل األحباب الذي صدر حديثاً بتحقيق محمد الديباجي، وهو            
هـ كما يتبادر إلى الذهن من عبارة         ٨٠٩ة  ليس شيخاً للبقاعي المولود سن     

 ).هـ٧٦٢-٦٨٩(وإنما هو شيخ الحافظ مغلطاي . الكشف
ومنها أنه لما ذكر نسخة كتاب األسواق المحفوظة في الخزانة العامة              -

وأخرى في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض على الميكروفلم          : "بالرباط قال 
 المذكور ليس صورة لنسخة الخزانة      ويدل هذا على أن الميكروفلم    " ٣٢٠/١رقم  
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ومصدر هذا الخطأ ما قاله ناشر      . وهو غير صحيح  . العامة بل لنسخة أخرى   
ومنه … ومن هذا الكتاب نسخة بالخزانة العامة      ): "٥٣: ١( مصاعد النظر   

ونقل هذه العبارة بحروفها ناشر سر الروح،       .." نسخة مصورة على ميكروفيلم   
 . المفيد دون إشارة إليهالذي اعتمد عليه ناشر القول

 :مقدمة اإلعالم بسن الهجرة إلى الشام -٤
صدر هذا الكتاب بتحقيق األستاذ محمد مجير الخطيب الحسني عن دار ابن            

وقد صرح المحقق بأن ترجمة البقاعي التي كتبها في           . هـ١٤١٨حزم سنة   
رح النكت الوفية بما في ش    "مقدمته لخصها من مقدمة رسالة علمية في تحقيق          

قدمها األستاذ خبير خليل عبد الكريم إلى الجامعة اإلسالمية بالمدينة            " األلفية
 صفحة  ١٠٥هـ، وقد ترجم فيها للبقاعي ترجمة وافية في          ١٤٠٦المنورة سنة   

وقد فرغ األستاذ محمد مجير من تحقيقه في سنة         . اعتمد فيها على عنوان الزمان    
صل مؤلفات البقاعي من مقال     هـ، ثم نظر في عمله واستدرك عليه في ف        ١٤١٣

هـ في مجلة آفاق الثقافة      ١٤١٦األستاذ خير اهللا الشريف الذي نشر سنة          
 .والتراث، وهو مقدمة القول المفيد التي تكلمنا عليها في الفقرة السابقة

األول رسالة األستاذ خبير خليل     : ويتبين من ذلك أنه اعتمد على مصدرين      
د رأينا أنه لم يطلع أحد ممن ذكرنا من قبل           وق. الذي اطلع على عنوان الزمان    

والرسالة المذكورة  . على هذا المصدر المهم الذي يتضمن ترجمة ذاتية للبقاعي        
ليست بين أيدينا ولكن يمكننا القول في ضوء مقدمة اإلعالم بأن فهرس األستاذ              

 كتب على   ٨ كتاباً، فإن األستاذ محمد مجير نص في         ٤٨خبير قد اشتمل على     
ستدركها من مقال األستاذ خير اهللا الشريف، وهناك كتاب واحد يرجع              أنه ا 

الفضل في استدراكه إلى األستاذ محمد مجير نفسه وهو كتاب المقصد العالي في             
 فإنه ال ذكر له في الفهارس التي أعدت قبله وال           ،)٦٩ص(ترجمة اإلمام الغزالي    

شرح إحياء علوم الدين    بعده، وقد استدركه من كتاب إتحاف السادة المتقين في           
وألجل هذا االستدراك القيم المهم ورجوعه إلى رسالة        . للسيد مرتضى الزبيدي  
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علمية أعدت قبل كتاب مصاعد النظر واعتمد فيها على عنوان الزمان، رأينا أن             
 .نعرج على هذا الفهرس أيضاً

 كتاباً رتبت على حروف     ٥٧بلغ عدد مؤلفات البقاعي في هذا الفهرس         
ها بصورة عامة على إيراد العنوان دون اإلحالة على          ي، وقد اقتصر ف   المعجم

وقد أشار أحياناً إلى النسخ الخطية لبعض الكتب دون          . المصدر الذي ورد فيه   
ذكر أرقامها واإلحالة على مصادره، نحو قوله في كتاب اإليذان بفتح أسرار              

وله في أسواق   وق) ٦٦ص  " (منه نسخة بدار الكتب المصرية    : "التشهد واألذان 
ولعل ذلك كله منقول    ) ٦٥ص  " (منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط     : "األشواق

وقد أشار أيضاً إلى    . ملخصاً من رسالة األستاذ خبير كما ذكر في أول المقدمة          
ما طبع من الكتب وما يوجد منه نسخه مصورة في مكتبة الجامعة اإلسالمية               

 .دون ذكر أرقامها في المكتبة
سبق أنه صرح بالكتب التي استدركها من فهرس األستاذ الشريف            وقد  

منه نسختان في   : "وذكر نسخها الخطية أيضاً نقالً عنه، كقوله في أخبار الجالد          
استدركته : "ثم تعليقه على ذلك   " إصطنبول ونسخة في المكتبة الوطنية بباريس     

علمي الصحيح،  وهذا هو المنهج ال   ). ٦٥ص" (من مقال األستاذ خير اهللا الشريف     
ولكنه حاد عن منهجه هذا في بعض المواطن، وقد يكون ذلك سهواً منه، نحو               

ص " (منه نسخة بدمشق، ونسختان في بريل بهولندا       : "قوله في تهديم األركان   
خبر هذه النسخ الثالث منقول بدون شك من فهرس األستاذ خير اهللا الذي             ). ٦٦
ذكرهما بروكلمن في ذيل تاريخ      ونسختان في مكتبة بريل بهولندا،       …: "قال

 وهو غلط وقع فيه     ،)١٠: ، والقول المفيد  ٨٣: المقال" (١٧٨/ ٢األدب العربي   
: األستاذ خير اهللا الشريف لعدم تمرسه بكتاب بروكلمان فقد جاء في كتابه              

Brill-H.ـ  يعني بريل  ٤٦٤،٤ ٢ فهو يشير أوالً إلى    . ٤٦٤/٤ هوتسما الثاني     
الطبعة الثانية منه، ثم يذكر رقم       : صنعه هوتسما فهرس مجموعة بريل الذي     

ولو .  فهي نسخة واحدة ال نسختان، كما وهم ناشر القول المفيد          ،٤٦٤/٤النسخة  
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صرح األستاذ محمد مجير بأنه نقل ذلك عن فهرس األستاذ خير اهللا لخرج عن              
ومن األخطاء التي وقع فيها هذا الفهرس متابعة لفهرس          . عهدة الوهم المذكور  

 ١٠/٦٠٢مع اإلحالة على حاجي خليفة      … عنوان تهذيب الجمل  : قول المفيد ال
) ٦٧ص" (في مكتبة آصف بإصطنبول   "، وأن من داللة البرهان نسخة       )٦٦ص(

وقد أحسن هنا إذ أحال على مرجعه أي فهرس القول المفيد، ولكن ليته لم                 
 .يقتصر على النقل دون تحقيق المنقول بنفسه

لى اقتضابه أنه صحح التحريف الذي وقع في        ومن محاسن هذا الفهرس ع    
ص " (داللة البرهان على أن في اإلمكان أبدع مما كان        "كشف الظنون في عنوان     

وكذلك أثبت  . وتبعه البغدادي في هدية العارفين، وقلدهما المعاصرون        ) ٦٧
على الصواب فقد جاء في     ) ٦٦ص" (تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي     "عنوان  

 ".إلى تكفير"ة عنوان المطبوع

 :مقدمة إظهار العصر -٥
صدر القسم األول من كتاب إظهار العصر بتحقيق الدكتور محمد سالم بن            

" هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن     "هـ عن   ١٤١٢شديد العوفي سنة    
بالقاهرة، ويظهر أنه لم يصل إلى أيدي الباحثين إال بعد برهة من الزمن، فإنه لم               

 والضوابط واإلشارات  ) هـ١٤١٦سنة  (و القول المفيد     يطلع عليه ناشر   

وقد وقفنا عليه   ) هـ١٤١٨(، واإلعالم بسن الهجرة إلى الشام       )هـ١٤١٦سنة  (
 .هـ١٤١٨سنة 

تشتمل مقدمة تحقيق الكتاب على فهرس لمؤلفات البقاعي مرتب على             
سردت فيه عناوين الكتب مع وصف كثير منها        ). ٣٨-٣٢: ١(حروف الهجاء   

إال في كتاب واحد، وهو     (شارة إلى المصدر الذي نقل منه ذلك الوصف         دون اإل 
وفي آخر الفهرس   ). ، فقد أحال فيه على كشف الظنون      ٤٩كتاب الفارض برقم    

فذكر المصادر  ". …عنوان الزمان : عن مؤلفات البقاعي راجع   : "قال في الحاشية  
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م العقيان،  عنوان الزمان، والضوء الالمع، ونظ     : اآلتية مع أرقام صفحاتها    
) مواضع ٤(، وإيضاح المكنون    ) موضعاً ٣٦(وشذرات الذهب، وكشف الظنون     

) ةرسالة دكتورا (وهدية العارفين، واألعالم، ومعجم المؤلفين، والتناسب القرآني        
وهنا ذكر خمسة أرقام تشير إلى العناوين التي أخذها من المرجع األخير أي               

 .الرسالة العلمية
ذا الفهرس ذكرت طبعاتها وهي تحذير العباد، وسر      الكتب التي طبعت من ه    

ولكن لم يشر إلى الكتب التي       . الروح، ولعب العرب بالميسر، ونظم الدرر      
 .وصلت إلينا مخطوطاتها في مكتبات العالم

 عنواناً، وهو عدد لم تبلغه       ٦٦وقد بلغت العناوين في هذا الفهرست         
 :هيولكن عدة عناوين تكررت فيه و. الفهارس السابقة

 .٢٩ذكر مرة أخرى برقم ) ٢٦برقم (تهذيب جمل الخونجي  -١
رد "سبق ذكره بعنوان    ). ٤٤برقم  (… صواب الجواب للسائل المرتاب    -٢

 ).٣٦برقم " (الجواب للسائل المرتاب
من عناوين كتاب   ) ٣١برقم  (الجواهر والدرر في مناسبة اآلي والسور        -٣

 .٦٣نظم الدرر في تناسب اآلي والسور المذكور برقم 
 الكتاب المطبوع بهذا العنوان ليس       ،)٥٧برقم  (لعب العرب بالميسر     -٤

 .كتاباً مستقالً وإنما هو قطعة من نظم الدرر
وهناك كتاب للسخاوي نسب خطأ إلى البقاعي وهو األصل األصيل في             

 ).١١برقم (تحريم النقل من التوراة واإلنجيل 
 وثالثة عناوين لعلها    . عنواناً ٦١فإذا حذفنا هذه العناوين الخمسة صح لنا        

 :قد سقطت عن هذا الفهرس سهواً فإنها مذكورة في مصادره وهي
 .ذكره المؤلف في ترجمته في عنوان الزمان. إشارة المتقي -١
اإليذان بأسرار التشهد واألذان، مذكور في إيضاح المكنون في صفحة           -٢

 . التي أحال عليها في آخر الفهرس١٥٢
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 .ذكره ابن العماد، وهو مطبوع. يتنبيه الغبي على تكفير ابن عرب -٣

 بعنوان  ةمن المراجع التي أحيل عليها في آخر هذا الفهرس رسالة دكتورا           
هذه الرسالة ليست بين أيدينا، ولكن من المستغرب أنها لم           ". التناسب القرآني "

تذكر في فهرس المصادر والمراجع، بل ذكر مكانها مقال نشره صاحب الرسالة            
في مجلة الفيصل   " علم التناسب القرآني عند البقاعي    "نوان  محمود توفيق سعد بع   

ـ بطبيعة الحال ـ  هـ، وهذا المقال لم يرد فيه       ١٤٠٤، صفر   ٨٠العدد    عناوين   
بلغت فيما أحصيته   "كتب البقاعي، غير أن الكاتب أشار فيه إلى أن كتب البقاعي          

تاباً حسبما هديت   ووثقت نسبتها له خمسة وستين كتاباً، حفظ اهللا لنا منها ثالثين ك           
حققت ذلك وفصلته في بحث لي      : "، ثم علق على ذلك في الحاشية      )٧٩ص" (إليه

 )".ةالدكتورا(للعالمية 

هذه العبارة تدلنا على أن الدكتور محمود توفيق سعد أحصى في فهرسه             
 كتاباً، ووثقها جميعاً، وحصر ما كان منها مخطوطاً، فتوصل إلى أن عددها             ٦٥
 . كتابا٣٠ً

وذلك يعني أن عمله تم     . هـ أو قبل ذلك   ١٤٠٤ت هذه الرسالة سنة     وقدم
 .هـ١٤٠٥قبل تحقيق مصاعد النظر الذي كتبت مقدمته في غرة محرم سنة 

هذا الفهرس من مراجع مقدمة إظهار العصر، وقد رأينا أن عدد العناوين             
  عنواناً، أي يزيد على فهرس رسالة التناسب بعنوان واحد فقط،          ٦٦في المقدمة   

ثم الحظنا أن أربعة عناوين في المقدمة متكررة، وعنواناً خامساً للسخاوي ال              
 ت ووثق يتفال ندري كيف أحص   .  كتاباً ٦١للبقاعي، وهكذا نزل هذا العدد إلى       

نعم إذا  .  عنواناً في فهرس الرسالة التي وقف عليها محقق إظهار العصر           ٦٥
ثالثة عناوين  ) واناً عن ٦١وهو  (أضيف إلى ما سلم من فهرس إظهار العصر          
 .٦٤مذكورة في مصادر المحقق وفاتته صار العدد 
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وقد ذكر محقق إظهار العصر حينما أحال ضمن مراجعه على هذه الرسالة            
 بل هي   ،خمسة أرقام، أظن أنها ليست أرقام صفحاتها كما في المراجع األخرى          

 :أرقام العناوين اآلتية في فهرسه هو

 .االجتماع، في بدعة الغناء والسماع بيان اإلجماع على منع -٢١

 . رد الجواب للسائل المرتاب-٣٦

 … رفع اللثام عن عرائس النظام، مختصر في العروض والقوافي-٣٧

 ).العدة في أخبار أهل الردة( زوال الشدة بقتال أهل الردة أو -٣٨

 .. سر الروح، وهو مختصر لكتاب-٣٩

رسالة لم تكن على هذا      وذلك أن هذه اإلحالة لو كانت على صفحات ال          
ولكانت ) ٣٩-٣٦( بعيد من األرقام األخرى المتتالية        ٢١الوجه، فإن الرقم    

 اإلحالة على الفصل الذي تناول مؤلفات البقاعي من أوله إلى آخره نحو                

 . مثال٣٩ً-٢١

 هما الخليقان بأن يحال فيهما على       ٣٨ و ٣٦فإن صدق ظني، فإن العنوانين      
ها بهما، وأما الكتب الثالثة الباقية فإنها مذكورة في كشف          الرسالة المذكورة لتفرد  

وال شك أن   . الظنون وهدية العارفين، فلم يكن داع إلى اإلحالة فيها على الرسالة          
كما صرح  ـ  صاحب الرسالة قد وثق العنوانين اللذين تفرد بهما من مصادره            

نين فحسب،   نقل العنوا  ىولكن محقق إظهار العصر اقتصر عل      ـ   بذلك في مقاله  
أما رد الجواب للسائل المرتاب، فمن المؤكد أنه        . دون المصدر الذي وردا فيه    

الذي ذكر في هذا     " …صواب الجواب للسائل المرتاب    "عنوان آخر لرسالة     
، وهو العنوان المشهور الذي ذكره المؤلف في نظم الدرر            ٤٤الفهرس برقم   

خليفة وكذا في   مرتين، وفي فهرسنا الذي نقل من خطه، وذكره حاجي              
: ولعله ذكر في موضع آخر بهذا العنوان      . المخطوطة التي وصلتنا من الكتاب    
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زوال الشدة بقتال   "ولكن لم أقف عليه، كما لم أقف على عنوان          " …رد الجواب "
وذكره ". العدة في قمع أهل الردة    "، وهي مذكورة في فهرسنا بعنوان       "أهل الردة 

وليت محقق إظهار العصر    " ة في أخبار الردة   العد"المؤلف في نظم الدرر بعنوان      
 !لما نقل العنوانين حرص على ذكر مصدرهما أيضاً

هذا، وهناك عدد من العناوين في هذا الفهرس ال وجود لها في المراجع               
التي أحال عليها محقق إظهار العصر، ولعله أخذها من رسالة التناسب القرآني             

 :ولكن فاتته اإلشارة إليها نحو
 .ة السريةاألجوب -١
 .اإلدراك لفن االحتباك -٢
 .إطباق األغالل في أعناق الضالل -٣
 .االنتصار من المعتدي باألبصار -٤
 .الجامع المبين لما قيل في كأين -٥
 .قدح الفكر -٦
 .القول الفارق -٧

، وقد سبق أن هذا العنوان      "تهذيب جمل الخونجي  : "ومن عناوين الفهرس  
نظر في كالم حاجي خليفة     الخاطئ من وضع محقق مصاعد النظر إذ لم ينعم ال         

الذي صرح بأن البقاعي هذب نظم جمل الخونجي ال الجمل نفسه، فهل نقل               
محقق إظهار العصر هذا العنوان وغيره من بعض العناوين التي أوردناها آنفاً             
من مقدمة مصاعد النظر ونسي اإلحالة عليها؟ ال يستبعد ذلك، فإن كتاب                

ياض، قبل طبع إظهار العصر سنة      هـ في الر  ١٤٠٧مصاعد النظر طبع سنة     
 .هـ١٤١٢

ومن األوهام األخرى في هذا الفهرس ما تابع فيه حاجي خليفة أو غيره من              
وكتاب ) القول المعروف (مراجعه من غير تثبت، نحو خلطه بين كتاب البقاعي          
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ووقعت ). القول المألوف في الرد على منكر المعروف      (السخاوي في الرد عليه     
ومنها أسواق  . لعلها مطبعية، وانتقل بعضها إلى الفهرس التالي      فيه أخطاء أخرى    

أسواق األشواق، ومنها كفاية القاري في رواية        : والصواب) ٨برقم  (األسواق  
أبي عمرو بالواو، فهو أبو عمرو بن العالء،        : والصواب) ٥٦برقم  (أبي عمر   

 .بالفاء: بالضاد والصواب) ٦٥برقم (ومنها النكت الوضية 

 :)طبعة الرياض( الفتح القدسي مقدمة -٦

صدر كتاب الفتح القدسي في آية الكرسي بتحقيق الدكتور سعود بن عبد اهللا             
هـ، وكتب المحقق في أوله      ١٤٢٠الفنيسان عن مكتبة الرشد بالرياض سنة        

 كتاباً للبقاعي، ولكن كرر     ٦٨عدد فيه   " حياته وآثاره … البقاعي"فصالً بعنوان   
 منها ليس كتاباً مستقالً وإنما هو قطعة من نظم الدرر،           فيه عنوانين، وكتاب آخر   

 . كتابا٦٥ًفإذا حذفنا العناوين الثالثة نزل العدد إلى 

 :ورتب الباحث هذه المؤلفات على الفنون، على الوجه اآلتي

 .٢٣-١: العقيدة

 .٣٨-٢٤: التفسير وعلوم القرآن

 .٤١-٣٩: الحديث وعلومه

 .٤٧-٤٢: الفقه وأصوله

 .٦٨-٤٨: تاريخ واآلداباللغة وال

ولعل هذا الترتيب هو الجديد في هذا الفهرس، مع كونه أدرج كتاباً في               
علوم اللغة والتاريخ وهو في فن الحديث، وكتاباً آخر في فن الحديث أثبته في               

أما عناوين الكتب ووصفها والمعلومات التي أوردها عن         . قسم علوم القرآن  
اً إلى الفهارس السابقة، اللهم إال أوهاماً        نسخها فال يضيف هذا الفهرس جديد      

 .وأخطاء
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ـ في ضوء إحاالته  ـ  المصادر التي اعتمد عليها      الضوء الالمع،  :  هي  
وشذرات الذهب، وكشف الظنون، وهدية العارفين، وإيضاح المكنون،             
وبروكلمان، ونظم الدرر، ونظم العقيان، ومعجم المؤلفين، وفهرس الفهارس،           

رى أنه لم يرجع إلى بروكلمان وإنما نقل اإلحالة عن            وسن. ومصاعد النظر 
 .غيره، وأخشى أن تكون كثير من اإلحاالت األخرى أيضاً منقولة من غيره

نحو قوله  . ولم يسمه " بعض المعاصرين "وقد أحال في عدة عناوين على       
ذكره بعض المعاصرين في    ): "٣رقم" (إطباق األغالل في أعناق الضالل    "في  

 ".له إلى مرجع، ولم أطلع عليه في كتب التاريخ والتراجمترجمته ولم يح

ذكره بعض  ): "١٤رقم" (زوال الشدة بقتال أهل الردة    "ومثله قوله في عنوان     
 ".المعاصرين، ولم يحل إلى مرجع، ولم أجده في ترجمة المؤلف في المراجع

، ٤٥،  ٤٠،  ٣٩،  ٢٠وانظر نحو هذه العبارة في العناوين ذوات األرقام          
٦٨، ٦٥، ٦٤، ٥٤، ٤٧. 

الدكتور محمد سالم بن شديد      : من المعاصرين " البعض"والمقصود بهذا   
العوفي محقق إظهار العصر، وال أدري لماذا لم يصرح باسمه، وال ذكر كتاب              
إظهار العصر من مصادره مع االستفادة منه، ولما ذكره في فهرس مصنفات             

 .ي الكتب األخرى المطبوعةالبقاعي لم يشر إلى أنه مطبوع، خالفاً لما فعل ف

وذكر من المراجع أيضاً كتاب معجم المؤرخين الدمشقيين للدكتور المنجد،          
ولكن يخلو فهرسه من كتاب الوفيات الذي ذكره المنجد وأشار إلى نسخته               

فهل يعني ذلك أنه لم يرجع إلى كتاب المنجد أو فاته ذكر الوفيات             . الخطية أيضاً 
 لعجلته؟

اإلمام البقاعي  : "لفصل من مراجع ترجمة البقاعي     وقد ذكر في أول ا     
". هـ١٤١٦محرم   ـالعدد التاسع     مقال في مجلة آفاق الثقافة والتراث،      ،ومؤلفاته
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يالحظ هنا أن المحقق لم يذكر اسم كاتب المقال وهو األستاذ خير اهللا الشريف،               
حدة، هذا  ثم لما تكلم على مؤلفات البقاعي لم يحل على هذا المقال، ولو مرة وا              

ـ مع أن المعلومات التي أثبتها عن النسخ الخطية لكتب البقاعي أكثرها منقولة              
 : من المقال المذكور، ومن ذلك ـعلى أخطائها وأوهامها

 يوجد مخطوطاً في مكتبة   " )١٣ رقم( … قوله إن كتاب داللة البرهان     -١
ع فيه  وقد بينا سابقاً أن هذا خطأ وق       )". ١٠٩-١٣٠٤(بإستنبول برقم   ) آصف(

ناشر القول المفيد إذ لم يفهم الرمز الذي استعمله بروكلمان للمكتبة اآلصفية              
 .باد الدكنآبحيدر
مخطوط في المكتبة األزهرية    ) ٢٤رقم  (قوله إن كتاب األجوبة السرية       -٢

 ١٥ويقع في   ) ٥٩٥٠(والثانية برقم   ) ١١٢(يوجد منه فيها نسختان األولى برقم       
وهذا أيضاً وهم وهمه صاحب المقال      . هـ١٠٩٣ورقة فرغ الناسخ من نسخها      

 ورقة نسخت سنة    ١٥كما سبق، فإن الرقمين المذكورين لنسخة واحدة في           
 .هـ١٠٩٣

ويظهر أن إحاالته على المراجع منقولة أيضاً من المقال المذكور وغيره            
 :دون الرجوع المباشر إليها والدليل على ذلك ما يأتي

ذكره البقاعي في كتابه تحذير     ) ٧رقم  " (…تدمير المعارض "قوله إن    -١
وقد سبق أنه لم يذكره في الكتاب المذكور، وهذا خطأ نقله عن            . ٢٥٧العباد ص   

كالهما بدون إحالة على    : مقال الشريف الذي نقله بدوره عن ناشر سر الروح         
 .مرجعه
يوجد مخطوطاً في مكتبة    "أنه  ) ٩رقم  (ذكر في كتاب تهديم األركان       -٢

ويوجد منه نسخة ثانية    .  ورقة ٢٦ويقع في   ) ١٧٣٨١(م  الظاهرية بدمشق برق  
 ذكرهما بروكلمان في ذيل تاريخ األدب العربي        . في مكتبة بريل في هولندا     

١٧٨/ ٢." 
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يفهم من هذه العبارة أن المحقق رجع إلى ذيل تاريخ األدب العربي الذي              
ة أنه  والحقيق. نسخة الظاهرية ونسخة بريل   : ذكر فيه بروكلمان نسختين للكتاب    

ال رجع إلى بروكلمان، وال ذكر بروكلمان النسختين، وإنما قلد خير اهللا                
وهاك . الشريف، ولم يحسن التقليد، وأراد أن ينقل بتصرف، فزاد في التخليط           

 :بيانه
 ١٧٣٨١ ذكر خير اهللا أن نسخة من الكتاب في مكتبة األسد بدمشق              :أوالً

ت إلى مكتبة األسد، ولكن     وال شك أن مخطوطات الظاهرية نقل     .  ورقة ٢٦في  
المكتبة تحوي مخطوطات أخرى أيضاً، فال أدري كيف جزم المحقق أن نسخة             

 .كتاب تهديم األركان من الظاهرية
ونسختان في مكتبة بريل    : " بعدما ذكر خير اهللا نسخة مكتبة األسد قال        :ثانياً

 وهم  وهذا". ١٧٨/ ٢بهولندا ذكرهما بروكلمان في ذيل تاريخ األدب العربي          
منه، إذ ظن الرقم المذكور عند بروكلمان رقمين لنسختين، وإنما هي نسخة              

إلى النسختين اللتين زعم    ) ذكرهما بروكلمان (وقصد خير اهللا بقوله      . واحدة
بوجودهما في مكتبة بريل، فتصرف ناشر الفتح القدسي في عبارته، واختصر            

 عارف وهو مصيب في ذلك غير        ـ  وجعل نسختي بريل نسخة واحدة        
ـ بإصابته على حالها فصار المعنى أن بروكلمان      " إلخ.. ذكرهما" وترك العبارة     

وذلك غير مقصود في كالم خير      . ذكر نسخة الظاهرية ونسخة بريل في كتابه      
 .اهللا، وغير صحيح أيضاً

أدلة "سمى كتاب داللة البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيم             -٣
 وفي إيضاح   ١/٢٢على البغدادي في الهدية      وأحال  ) ٢٦برقم  " (…البرهان

 .وأشار إلى نسخة له محفوظة في جامعة اإلمام. ١/٤٧٥المكنون 
أدلة "أال يستغرب القارئ إذا علم أن العنوان المذكور على هذا الوجه               

لم يرد في كتابي البغدادي وال في المخطوطة المحفوظة في الجامعة           " …البرهان
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… دالئل البرهان : حقق، فالعنوان الوارد في الهدية    التي عمل فيها األستاذ الم    
داللة  "٢٣ولعله سهو من البغدادي كما مر، ألنه أثبت في إيضاح المكنون               

فتبين أن ناشر   . على الصواب، وكذا ورد في مخطوطة جامعة اإلمام       " …البرهان
الفتح القدسي لم يرجع إلى كتابي البغدادي وال نظر في المخطوطة، وإنما نقل              

 هذه اإلحاالت من مقال خير اهللا الذي قلد في عنوان الكتاب ناشر سر الروح،            كل
. ولم يفطن مع مراجعة هدية العارفين الختالف عنوانه عما ورد في الهدية              

وناشر سر الروح اعتمد على مقدمة مصاعد النظر الذي لم يحل محققه على               
ئ أن هذا العنوان    كتاب البغدادي، بل ذكر نسخة جامعة اإلمام فحسب، مما ينب          

هو الذي ورد في النسخة، ولكنه غير صحيح، فالعنوان فيها داللة البرهان كما              
في فهرسنا وإيضاح المكنون، ومحقق المصاعد هو الذي سها، فسمى الكتاب             

 !، وقلده الجميع محققاً عن محقق من غير تثبت وتحقيق"أدلة البرهان"
 : ن أمثلة ذلكوقد يتصرف هذا المحقق في عناوين الكتب وم

مصاعد : "سمى كتاب مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور          -١
. وأحال على الفتح القدسي وذكر أنه مطبوع      ) ٣٦رقم  " (النظر في مقاصد السور   

فيخيل إلى القارئ أن المؤلف لعله سماه في الفتح القدسي بهذا االسم، وليس ذلك              
" …ي في كتابه الفتح القدسي    فهرس موارد البقاع  "غريباً، وقد أثبت المحقق في      

أيضاً هذا العنوان، ولكنه هو الذي غلط في ذلك، فإن البقاعي لم يسمه في داخل               
 .الكتاب إال باسمه المعروف

، "كفاية القاري في رواية أبي عمرو القارئ      : "وكذلك ذكر عنواناً هكذا    -٢
م وأحال على نظم العقيان للسيوطي وكشف الظنون وهدية العارفين، مع أنه ل             
: يرد هذا العنوان في المراجع الثالثة، فالوارد في كشف الظنون وهدية العارفين           

، "كفاية القارئ في رواية أبي عمرو     : "فقط، أما نظم العقيان ففيه    " كفاية القارئ "
وهو يحسب أنه   " أبي عمرو "إلى  " القارئ"فأضاف ناشر الفتح القدسي كلمة       
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العنوان الذي وضعه المؤلف للكتاب،     يحسن صنعاً، فأكمل السجع، وأوهم أنه هو        
كفاية القارئ وغنية المقرئ في قراءة أبي عمرو بن          : مع أن العنوان الصحيح   

 ".العالء البصري
، سماه ناشره عبد    "تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي     : "من كتب البقاعي   -٣

أما ناشر  " …تنبيه الغبي إلى    ": "مصرع التصوف "الرحمن الوكيل في مجموع     
 وأحال على نظم الدرر     ) ٨رقم  " (…تنبيه الغبي في  : "القدسي فسماه الفتح  
أما نظم الدرر فورد فيه العنوان على         . ٩/٥١١ وشذرات الذهب     ٢٢/٤٤٥

تنبيه الغبي بتكفير ابن الفارض وابن      : "وأما الشذرات ففيه  ". على تكفير "الصواب  
النسخة ولعل الناشر نقل العنوان الخاطئ من أول          . وهو غير دقيق  " عربي

المحفوظة في المكتبة السعودية، ثم أحال أو نقل اإلحالتين من مقال خير اهللا               
 .الشريف
" إلى مصارع العشاق  … : "سماه" أسواق األشواق من مصارع العشاق    " -٤

وذكر نسخة الرباط، مع أنه لم يرد       . وأحال على كشف الظنون وهدية العارفين     
 ".من"مكان " إلى"في مرجع من المراجع الثالثة 

كما تسرع في وصف هذا     . وقد يكون هذا التصرف نتيجة لتسرعه في النقل       
وهو : "فقال. الكتاب وصفاً مشحوناً باألخطاء يدل على عدم تثبته وتدقيقه           

، هذبه وزاد عليه    )هـ٥٠٠ت  (اختصار لكتاب مصارع العشاق البن السراج        
)  المحبين الواضح المبين في ذكر من استشهد من      : (األول: مواضع من كتابين  

 كتاب شيخه محمد بن سليمان الحلبي       : والثاني) هـ٧٦٢ت  (البن مغلطاي   
 )".حكايات منازل األحباب ومنازه األلباب) (هـ٧٢٥ت (

 :هذا الوصف عليه عدة مآخذ
مخالف لما قاله حاجي خليفة     " … زاد عليه مواضع من كتابين     : "قوله -١

 فيه جميع حكايات الكتاب     وهو أنه أدخل فيه جميع الكتاب األول، وكذلك ذكر         
 .الثاني، فال أدري من أين عرف أنه زاد عليه مواضع فقط من الكتابين
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 ".مغلطاي"مع أن اسمه " ابن مغلطاي: "سمى مؤلف الواضح المبين -٢

في " محمد"هكذا اسمه   )". هـ٧٢٥ت  (شيخه محمد بن سليمان الحلبي      " -٣
أن ناشر الفتح القدسي    مقدمة مصاعد النظر، وعنها في مقدمة سر الروح، ويبدو          

 .محمود: نقل الخطأ من أحد الكتابين، والصواب أن اسمه

فقد توفي قبل   . ثم جعله شيخاً للبقاعي ولم يتأمل في تاريخ وفاة الحلبي          -٤
 . عاماً كما سبق٨٤والدة البقاعي بنحو 

، وهذا  "حكايات منازل األحباب ومنازه األصحاب    : "سمى كتاب الحلبي   -٥
كتاب ذكر جميع حكايات منازل     : "قدمة إظهار العصر  يشبه ما سمي به في م      

في عبارة حاجي خليفة ليس جزءاً من عنوان          ) حكايات(كلمة  ". …األحباب
: ١وهو مذكور في كشف الظنون       " …منازل األحباب : الكتاب، فالكتاب اسمه  

 .، وقد طبع حديثا١٨٢٧ً

اريخ ومن تسرعه في البحث أنه أورد من مؤلفات البقاعي في اللغة والت             
بالالم مكان النون   : في الكتاب (منتقى الغريب الفاني    : "واآلداب كتاباً سماه هكذا   

). ٦٨رقم  " (من مفردات األصبهاني  ) ، خطأ مطبعي  ]الغالي [والغين مكان الفاء  
وبحثت . ذكره بعض الكتاب المعاصرين في ترجمته ولم يذكر مرجعاً        : "ثم قال 

 ".في ترجمته في المراجع فلم أجده

ـ المق محقق إظهار العصر، فإنه هو الذي      " بعض الكتاب المعاصرين  "صود ب
ذكر كتاب المنتقى، ومصدره ترجمة البقاعي الذاتية في كتاب عنوان الزمان،            

منتقى : "وعنوان الكتاب في مقدمة إظهار العصر      . ولكن لم يشر إليه كعادته     
اختصره ، فالكتاب الذي     )٦٢رقم  " (الغريب الفاني من الترغيب لألصفهاني     

البقاعي هو كتاب الترغيب والترهيب للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد              
هـ، فال أدري   ٥٣٥القرشي التيمي األصبهاني الملقب بقوام السنة المتوفى سنة         
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، فجعل  "المفردات"كتاب  " الترغيب"لماذا استبدل ناشر الفتح القدسي بكتاب         
ن للراغب األصفهاني من غير حجة      البقاعيَّ مختصراً لكتاب مفردات ألفاظ القرآ     

 وال برهان؟
عنوان : "ومن التسرع وإطالق القلم من غير روية أنه سمى كتاب البقاعي          

عنوان العنوان بتجريد   "، وسمى مختصره    "الزمان في تراجم الشيوخ واألقران    
 "!ثبت لشيوخه"، ومع ذلك وصف األول بأنه "أسماء الشيوخ والتالمذة واألقران

قدح " على غير بينة أنه نقل من مقدمة إظهار العصر عنوان             ومن اجتهاده 
اختصار "ووصفه بأنه   ) ٣٩رقم  " (الفكر وتنوير البصر بأجوبة الشهاب ابن حجر      

. له وقد صرح بأنه نقل العنوان من معاصر لم يذكر مرجعاً          " للفتاوى الحديثية 
صر التي جاء   فهو نفسه لم يقف على هذا العنوان وإنما نقله من مقدمة إظهار الع            

، فكيف قرر أن البقاعي اختصر في هذا        )٥٢رقم  " (في الفقه : "فيها بعد العنوان  
الكتاب الفتاوى الحديثية للحافظ ابن حجر؟ وسترى أن البقاعي كان ينوي تأليف            
هذا الكتاب، وال دليل على أنه شرع فيه، ثم لم تكن األجوبة التي أراد البقاعي                

 .جمعها مقصورة على الفقه
ن اجتهاده على غير هدًى أنه ذكر شرح البقاعي لكتاب الهداية البن              وم
لم يذكر  . ٢/٦٢٠وأحال على فهرس الفهارس     " في القراءات "وقال إنه   . الجزري

الكتاني أن كتاب الهداية في القراءات، والظاهر أنه في مصطلح الحديث، فإن             
العناية في   ":واسمهـ  حاجي خليفة لما ذكر شرح تقي الدين الحصني للكتاب           

وقد نقل  ). ١١٧٣: كشف الظنون (قال إنه في أصول الحديث       " شرح الهداية 
ألف " عن الشمس البديري أن ابن الجزري         ٣٠٤: الكتاني في فهرس الفهارس   

في مصطلح الحديث أرجوزة خمسمائة بيت أغزر علماً من ألفية الحافظ               
التي سماها  ولعل هذه األرجوزة هي      " وشرحها السخاوي وغيره  . العراقي

 ".الهداية إلى علوم الدراية"

 



٩٦  البقاعيمصنفات فهرست
 

وبعد، فإن هذا الفهرس ال يضيف جديداً إلى الفهارس السابقة إال أخطاًء              
 عنواناً أي زاد    ٦٨وأوهاماً، ولكن قد يقول القارئ إن عدد العناوين بلغ فيه             

والحقيقة أن عنوانين   . عنوانين على فهرس إظهار العصر، فهذه إضافة لها قيمة        
الجواهر والدرر، وهذا الخطأ منقول من      / نظم الدرر : ررا عنده أولهما  منها تك 

العدة في أخبار الردة، ذكر له في فهرس إظهار         : فهرس إظهار العصر، واآلخر   
زوال الشدة بقتال أهل الردة، فجعلهما ناشر الفتح         : العصر عنوان آخر وهو   
هار العصر أو   وهناك عنوان آخر تبع فيه فهرس إظ      . القدسي عنوانين مستقلين  

الذي ليس كتاباً مستقالً،    " لعب العرب بالميسر  "مقدمة الضوابط واإلشارات، وهو     
طرف "وإنما هو قطعة من كتاب نظم الدرر نشرها عمر السويدي في مجموعة             

 عناوين  ١٠ومنها  .  عنواناً ٦٥، فإذا حذفنا هذه العناوين نزل العدد إلى          "عربية
م يسع إلى معرفة المصدر الذي اعتمد عليه        نقلها من مرجع معاصر لم يسمه ول      

 .في ذلك المرجع

 :مقدمة تفسير جزء عم -٧

هذا التفسير المقتطف من كتاب نظم الدرر حققه األستاذ أحمد عز الدين              
وتشتمل مقدمة المحقق   . هـ١٤٢٢عبد اهللا خلف اهللا ونشرته دار صادر سنة          

.  عنواناً لكتب البقاعي   ٥٨عدد فيه   " اآلثار العلمية للبقاعي  "على فصل بعنوان    
وإذا كان هذا الفهرس آخر الفهارس المذكورة صدوراً، فإنها أسبقها جميعاً، ألن            

ومقدمة كتاب مصاعد   ). ٨٠ص(هـ أو قريباً منها     ١٤٠١المقدمة كتبت سنة    
ومن ثم لم يستفد    . هـ١٤٠٧هـ ونشر الكتاب سنة     ١٤٠٥النظر أرخت في سنة     

فهو فهرس  . بق ذكرها وال هي استفادت منه     هذا الفهرس من الفهارس التي س     
 .مستقل ويدل على جهد كبير بذل في إعداده

وقد رتب المحقق العناوين ألفبائياً، واكتفى في المتن باإلحالة على أهم              

 



٩٧  مصنفات البقاعيفهرست
 

أما التعريف بالكتب أو اإلشارة إلى نسخها        . المصادر التي ذكر فيها العنوان    
كشف : ومصادره. ضمنه الحواشي الخطية والتنبيه على بعض األخطاء فكل ذلك        

 وهدية العارفين، وخالصة تحقيق الظنون في تحقيق الشروح            . الظنون

ـ والمتون  وهذا مصدر جديد لم يستفد منه غيره، وذكر أن نسخة كاملة منها               
ص مؤلفه كمال الدين محمد بن      ٦٥٤+ص٤١٦توجد في التيمورية في مجلدين      

وبروكلمان، وقد اختار لكل     ـ) هـ١١٩٦-١١٤٣(مصطفى البكري الصديقي    
وأهمها . أما المصادر األخرى فذكرها بأسمائها    . من هذه المصادر األربعة رمزاً    

ترجمة البقاعي في عنوان الزمان، ثم خاتمة نظم الدرر، ومصاعد النظر،              
وإن اطالعه على ترجمة    . كلها للبقاعي، ونظم العقيان للسيوطي    : وتهديم األركان 

مة نظم الدرر وغيره من مؤلفات البقاعي أفاده حسب قوله           البقاعي الذاتية وخات  
 :في أمرين"

تصحيح أسماء بعض المؤلفات التي وردت محرفة في المصادر          : أولهما
 .التي دونتها
العثور على أسماء بعض المؤلفات التي لم يرد لها ذكر في جميع             : ثانيهما

 ).١٦ص " (المصادر التي تعرضت لذكر مصنفات البقاعي
ـ فيما يظهر ـ  زايا هذا الفهرست أنه استقصى      ومن م   النسخ الخطية لكتب     

البقاعي التي توجد في دار الكتب المصرية، وأفاد بوجود مخطوطات لم أر               
ذكرها في المراجع، وكذلك أكمل المعلومات الناقصة عن بعض المخطوطات           

ومن ذلك ذكره نسخة لكتاب بذل النصح والشفقة           . المذكورة في الفهارس  
واكتشافه نسخة من كتاب ) ١١٧ –مكتبة الحليم تصوف    (وظة في دار الكتب     محف

تهديم األركان في مجموع تشتمل عليه وعلى داللة البرهان، ولما كانت صفحات            
المخطوط مرقمة ترقيماً موحداً ظن المفهرس أنه كتاب واحد، فسجل في الفهرس            

 .فقط…بعنوان داللة البرهان
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مؤلف لكتاب السيف المسنون اللماع، ونسخة      وعثر كذلك على نسخة بخط ال     
 .لكتاب الفتح القدسي لم تذكر في الفهرس الشامل

ومن الجديد في هذا الفهرس أنه بعدما فرغ من إثبات العناوين وما يتعلق              
وقسمها إلى خمسة   " حوليات مؤلفات البقاعي  "بها رتبها ترتيباً زمنياً تحت عنوان       

 :أقسام

 ). كتابا١٢ًذكر فيها (هـ ٨٥٠-٨٢٧مؤلفات صنفها ما بين  -١

هـ ٨٥٠مصنفات لم يعرف تاريخ تأليفها إال أنها ألفت قطعاً قبل               -٢
 ). كتب٨(هـ ٨٥٠لورودها في عنوان الزمان الذي فرغ من تأليفه سنة 

 ). كتب٤(هـ ٨٧٣هـ و ٨٥٠كتب ألفت ما بين سنة  -٣

 ). كتب٥(هـ ٨٧٤ سنة كتب يتصل سبب تصنيفها بالفتنة الفارضية -٤

 ). كتب٨(هـ ٨٧٤سنة فها بعد كتب أل -٥

 .٥٨ عنواناً من ٣٧ومجموع هذه العناوين التي أرخت 

 :وقد وقع في هذا الفهرس أوهام يسيرة منها

) ١٥ص  ( مصنفاً من مصنفات البقاعي      ٣٩قوله إن حاجي خليفة ذكر       -١
 . منها٤٠والصواب أنه ذكر 

في عنوان كتاب اإلسفار عن أشرف األخبار تحرفت         ) أشرف(كلمة   -٢
وأحال على كشف الظنون وخالصة تحقيق الظنون وهدية         ) أبردة(ده إلى   عن

وهو " أشردة: "ولم ينبه على أن الوارد في الكشف والهدية        ) ١٨ص(العارفين  
 ".أبردة"تحريف أيضاً لكنه أقرب إلى الصواب من 

أورد العنوان هكذا من هدية      ) ٢٠ص  " (…دالئل البرهان القويم  " -٣
ولعله لم يرجع إلى    ". …داللة البرهان : "ح المكنون العارفين، وصوابه في إيضا   

 .اإليضاح ظناً منه أن الكتابين للبغدادي، فلن يكون بينهما خالف
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وأحال على  " لمقتفي"هكذا أثبت   " …دالئل البرهان لمقتفي اإلخوان   " -٤
الكشف والخالصة والهدية مشيراً إلى أن في الخالصة تحريفاً في العنوان إذ              

 ".مقتفي اإلخوان"بدالً من " األقواللمستصفي "ورد فيه 

، وهو  "لمنصفي: "األولى أن الذي ورد في الكشف والهدية      : وهنا ملحوظتان 
والثانية . ولعله خطأ مطبعي  " لمقتفي"الصواب، فال أدري كيف تحرف عنده إلى        

فهي زيادة  " الدالئل"، أما   "داللة البرهان : "أنه لم ينتبه إلى أن العنوان في الكشف       
 .رهمن ناش

هذا العنوان نقله من مخطوطة     ) ٢٢ص" (العارض لتكفير ابن الفارض   " -٥
وأشار أيضاً إلى وجود نسخة خطية       . لنظم الدرر، ثم أحال على بروكلمان      

للكتاب في دار الكتب، فال أدري أوقع التحريف في مخطوطة نظم الدرر أو               
ي كشف  بالفاء مكان العين، كما ف    " الفارض: "نسخة دار الكتب، فإن الصواب    

 . وغيره١٢١٥: الظنون

كتاباً مستقالً للبقاعي، وهو قطعة     ) ٢٣ص  " (لعب العرب بالميسر  "عد   -٦
 .من نظم الدرر

 



١٠٠  البقاعيمصنفات فهرست
 

 
 هذا الفهرست) ٣(

 
 :النسخة والناسخ -١

 وصلنا هذا الفهرست في نسخة فريدة محفوظة في مكتبة جامعة ليدن              
 حة بين   ورقات، يتراوح عدد األسطر في كل صف        ٥وهي في   ٢٤٨٣ or  برقم
فهرست مصنفات اإلمام   : "عنوان الفهرست في الورقة األولى    .  سطراً ١٣ و   ١١

 :، ثم جاء في بداية الفهرست"برهان الدين البقاعي نفع اهللا تعالى به
الحمد هللا، فهرست مصنفات اإلمام العالمة برهان الدين أبي الحسن إبراهيم           "

ه، وأدام النفع به منقولة من      بن عمر البقاعي الشافعي فسح اهللا تعالى في أجل         ا
 ".خطه

 :فدل ذلك على أمور جليلة الخطر، وهي
 .أن هذا الفهرست من صنع البقاعي صاحب المصنفات نفسه -١
أن هذه النسخة منقولة من خط البقاعي، وقد أكد الناسخ ذلك في آخرها              -٢

 ".هذا آخر ما نقلت من خطه: "أيضاً، فقال
  سنة  ـ كما علمنا    ـ توفي   أن النسخة نقلت في حياة المؤلف، وقد        -٣

 .هـ٨٨٥
 النسخة، وقد تكون في مجموع يضم رسائل         هذهالناسخ في   نجد اسم   لم  

أخرى بخط هذا الناسخ وأثبت اسمه في آخرها، غير أن بعض من اطلع على               
 :الصفحة التي قبل صفحة العنوانالنسخة أو كانت بحوزته كتب في 

وستون مصنفاً،  ) كذا(الة إحدى   عدد مؤلفات البقاعي المعدودة في هذه الرس      "
 ".وهذه الرسالة بخط الحافظ أحمد اللبودي من تالميذ المصنف

 كتاباً، ولم   ٦١ال يصح أن عدد المؤلفات المذكورة في هذا الفهرست             
يصرح الناسخ بأنه من تالمذة المصنف، ولكن الذي ال شك فيه أن هذه النسخة               

وخط ابن اللبودي   . هـ٨٩٦نة  بخط الحافظ ابن اللبودي الدمشقي المتوفى س       
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النجوم "معروف، وقد وصلت إلينا عدة كتب بخطه، وقفت منها قديماً على كتابه             
 في نسخة بخطه في مكتبة عارف حكمت بالمدينة         "الزواهر في معرفة األواخر   

المنورة، ونسختُ لي منها نسخة، ثم اطلعت على صورة من مسودة الكتاب              
، ورسائل أخرى بخطه نحو فهرس مصنفات ابن        المحفوظة في المكتبة الظاهرية   

 .حجر وفهرس مصنفات السيوطي وغيرهما
وابن اللبودي هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خليل بن أحمد بن                

ترجم له شمس الدين    . إبراهيم بن أبي بكر بن محمد الدمشقي الصالحي الشافعي        
محققا كتابه النجوم    ووصفه بالمحدث، و   )٢(، وجالل الدين السيوطي   )١(السخاوي

 .)٣(الزواهر في مقدمتهما
هـ بسفح قاسيون من دمشق، ونشأ فيها، ومن         ٨٣٤ولد ابن اللبودي سنة     

، وفي العربية شهاب    )هـ٨٧٤ت(شيوخه في الفقه بدر الدين ابن قاضي شهبة          
، وتخرج في علوم الحديث بالشيخ محمد        )هـ٨٧٠ت(الدين بن زيد الموصلي     

 ، وسمع على الشهاب أحمد بن الحسن بن        )هـ٨٩٤ت(بن محمد الخيضري    ا
وبرع في النثر   . عبدالهادي خاتمة أصحاب الصالح ابن أبي عمر بالسماع         

ونعم هو ذكاء وفضالً وتواضعاً وتودداً       : "أثنى عليه السخاوي فقال   . والنظم
وبالجملة فما رأيت بدمشق طالباً لهذا الشأن غيره، وقد كتبت من             … ولطافة

هـ، أي بعد وفاة البقاعي     ٨٩٦وفي ابن اللبودي بدمشق سنة      وت". نظمه ونثره 
 .بإحدى عشرة سنة

، ثم  )١٤ص(وذكر محققا النجوم الزواهر أنه خلف نحو اثني عشر كتاباً            
 عنواناً، منها فهرست مصنفات البقاعي هذا، وتبين بما تقدم أنه ليس             ١٣سردا  

، ومن خطه نقله ابن     من تأليف ابن اللبودي، وإنما هو من تعليق البقاعي نفسه          
 .اللبودي

                                           
 .٢٩٤-٢٩٣: ١الضوء الالمع ) ١(
 .٥٦-٥٥معجم  المنجم في ال)٢(
 .١٥-٩:  النجوم الزواهر)٣(
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وأنتهز هذه الفرصة ألشير إلى أن البن اللبودي آثاراً أخرى لم يذكرها              
المحققان الفاضالن، يضم بعضها المجموع المحفوظ في المكتبة الظاهرية الذي           

وبعضها . نشر منه كتاب النجوم الزواهر، نحو كتاب األحاديث العشاريات           
حو منتقياته  من السفينة البغدادية ألبي طاهر         محفوظ في مكتبة جامعة ليدن ن     

السلفي، ومشيخة ابن جماعة، والهدايا ألبي بكر محمد بن خلف ابن المرزبان،             
 .وكلها بخطه. وفوائد أبي القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنائي

  ومتى نسخ؟؟متى قيد هذا الفهرست -٢
 ـ واهللا أعلم    ـ، والظاهر   لم يذكر ابن اللبودي تاريخ نسخه لهذا الفهرست       

هـ، وهي السنة التي غادر فيها البقاعي مصر إلى         ٨٨٠أنه نسخه بدمشق سنة     
، "اإلعالم بسن الهجرة إلى الشام    " كتابه   ـ وهو على جناح السفر      ـالشام، وألف   

ـ إذنـ  فكان وصوله   .  ربيع اآلخر  ٥وفرغ منه في      إلى دمشق بعد هذا       
هـ ٨٨٠لعماد أن البقاعي لما قدم دمشق في سنة         وقد ذكر الغزي وابن ا    . التاريخ

وجماعة من أهل العلم    ) هـ٩٢٨ت(تلقاه الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون         
ولعل ابن اللبودي كان من المحتفين بالبقاعي المجلّين إياه فإنه            ،)١(إلى القنيطرة 

نسخ منه  ، فلما لقيه سأله فهرست مؤلفاته و      "باإلمام العالمة "لقبه في هذا الفهرست     
 .نسخة لنفسه

هـ، ٨٧٩ولعل البقاعي علق هذا الفهرست في القاهرة في أواخر سنة             
 :ويؤيد ذلك األمور اآلتية

ذكر في الفهرست كتاب الفتح القدسي في آية الكرسي، وقد فرغ من              -١
 .هـ٨٧٩ شعبان سنة ١٠تأليفه في 
آخر كتاب ألفه في القاهرة وهو على جناح السفر مشتت البال، شديد              -٢

، وفرغ منه كما مر آنفاً في       "اإلعالم بسن الهجرة إلى الشام    ": لتألم من األحوال  ا
 .وهذا الكتاب غير مذكور في الفهرست. هـ٨٨٠ ربيع اآلخر سنة ٥

                                           
 .١٥٧: ٨ شذرات الذهب ؛١١٧: ١ الكواكب السائرة )١(
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إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية       "كتاب  : أول كتاب ألفه في دمشق     -٣
في هذا  هـ، وهو أيضاً لم يذكر      ٨٨١ شوال سنة    ٣ وفرغ من تصنيفه في      "الذكر

 .الفهرست
ومن ثم أرجح أن البقاعي علق الفهرست في القاهرة قبل تأليف كتاب               

 ربيع  ٥اإلعالم، ونقلت هذه النسخة منه بعد وصول البقاعي إلى دمشق بعد              
 .هـ٨٨١ شوال من سنة ٣هـ وقبل ٨٨٠اآلخر من سنة 

 :أهمية الفهرست -٣
ثم نقله من خطه عالم     هذا الفهرست الذي بين أيدينا من صنع البقاعي نفسه،          

معروف من معاصريه، وهو الحافظ ابن اللبودي الدمشقي الشافعي الذي توفي            
فهو وثيقة نادرة وثبت    . هـ أي بعد وفاة البقاعي بإحدى عشرة سنة        ٨٩٦سنة  

معتمد ال يرقى إلى ما تحويه شك، وال يقوم له إال ما صرح به البقاعي نفسه في                 
لداللة على أهمية هذا الفهرس وبعث الهمة        وذلك وحده كاف ل   . كتاب من كتبه  

 .على طبعه ونشره
وإذا نظرنا في محتوى الفهرس نظرة فاحصة وقارناه بما ذكر في المراجع            
األخرى ظهرت لنا أهمية هذا الفهرس وقيمته العلمية من وجوه نشير إلى               

 :أبرزها
 مع أن العناوين المذكورة في       ، عنواناً ٦٣يشتمل هذا الفهرس على       -أ

 . عنوانا٤٣ًكشف الظنون وذيله ال يتجاوز مجموعها 
 عنواناً لم نجد لها ذكراً في موضع آخر         ١٧يشتمل هذا الفهرست على      -ب
 :وهي

 ).١٠(اإلرفاق بجواب السائل عن حديث في السباق  -١
 ).٤٨(إيقاف المطالع على اتفاق المقاطع والمطالع  -٢
 ).١٨(جية إيالف المهتدين وإتالف المعتدين في المسألة السري -٣
 ).٤٥(يب ذبيان المخطئ والمصيب في اعتقاد العقالء والمجا -٤
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 ).٥٥(تتميم الخزرجية في العروض بأبيات  -٥
 ).٨(التحرير لمسألة طال عنها التنقير من شرح الرافعي الكبير  -٦
 ).١١(تحقيق الشرعة في حقيقة مسمى الركعة  -٧
 ).١٢(التحقيق لما بحث في مقاالت الزنديق  -٨
 ).١٦(ن حديث عزي للحسن البصري الجواب المصري ع -٩
 ).١٤(ردع الجاهل عن العالم العامل  -١٠
 ).٣٠(سر البرهان من در األوزان  -١١
 ).١٩(شد الرحل لفهم أسرار آية النحل  -١٢
 ).٤٠(فض الخاتم عن مسألة الخاتم  -١٣
 ).٥٩(كشف العمه في بيع العبد باألمه  -١٤
 ).٦٠(الكالم على مسألة ما دام  -١٥
 ).٧(سيرة الالمعة المنيرة في تصوير ال -١٦
 ).٣٩(المعاني األلمعية في أصول اللغة العربية  -١٧

التزم البقاعي في هذا الفهرست اإلفصاح عن حجم الكتاب، فذكر بعد             -ج
كل عنوان أنه في مجلد أو في مجلد كبير أو مجلدة صغيرة أو كراسة أو نحو                 

وإذا كان أكثر من مجلد أو كراسة       . كراسة أو نصف كراسة، أو جزء أو ورقتين       
ولم يفته ذلك إال قليالً، ومنه      . صرح به نحو مجلدين، وأربع مجلدات، وكراستين      

فإنه لم  ) ١٨(في كتاب إيالف المهتدين وائتالف المعتدين في المسألة السريجية          
وكذلك في كتاب اإلسفار عن أشرف       . يحدد حجمه أنه في كراسة أو جزء       

 ).٢٩(األسفار واإلخبار بأظرف األخبار 
كتب في هذا الفهرس ذكرت كاملة، أما كتب التراجم وغيرها          عناوين ال  -د

فال تلتزم ذلك، وتورد العناوين أحياناً على وجه من النقصان بحيث يعجز القارئ             
له بمؤلف   فيخلط بينه وبين كتاب آخر ال صلة       . عن معرفة موضوع الكتاب   
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 لم يقف   للبقاعي، إذ " كفاية القارئ "األول، نحو كتاب ذكره حاجي خليفة بعنوان        
على عنوانه الكامل وال عرف موضوعه، ووجدت في مكتبة جامعة بنجاب              

فبحث " كفاية القارئ في شرح البخاري    "نسخة من كتاب مجهول المؤلف بعنوان       
المفهرس في كشف الظنون عن هذا العنوان ولما وجد كفاية القاري للبقاعي              

 !نسب شرح البخاري هذا إليه
ورد كذا في كشف الظنون، فلما رأى        " القول المعروف "ونحوه عنوان   

بعضهم قول البقاعي في آخر نظم الدرر أنه صنفه في بدعة دائم المعروف،               
، والعنوان الصحيح الذي ذكره     "القول المعروف في بدعة دائم المعروف     "سماه  

 .القول المعروف في مسألة يا دائم المعروف: البقاعي في هذا الفهرست
لتجويد، أشار إليها البقاعي في ترجمته ولم يذكر        ومن ذلك مقدمته في علم ا     

عنوانها، وذكرها السيوطي في نظم العقيان، وصاحب كشف الظنون بعنوان            
: ، أما في هذا الفهرست فذكر عنوانها الكامل        "القول المفيد في أصول التجويد    "
 ".القول المفيد في أصول التجويد لكتاب ربنا المجيد"

النكت "قائد، ذكره ابن فهد والسيوطي بعنوان        ومثله تعليقه على شرح الع    
وكذلك . النكت والفوائد على شرح العقائد    : ، وعنوانه الكامل  "على شرح العقائد  

أما في هذا   . شرحه لكتاب الحاوي أشار إليه في عنوان الزمان ولم يسمه            
 ". ترياق الحاوي للفتاوي" : الفهرست فسماه

 التراجم ولكن لم يعرف      بعض كتب البقاعي أشير إليه في كتب        -هـ
عنوانه إال من هذا الفهرست، نحو كتابه في شرح منظومة في السيرة، أشار إليه              

، "شرحي لنظمي السيرة النبوية   : "المؤلف نفسه في نظم الدرر وغيره بقوله        
ولم يعرف عنوان   " …ثم شرحها : "وحاجي خليفة أيضاً لما ذكر منظومته قال       

نثر الجواهر في سيرة سيد األوائل         ":وهو كما في هذا الفهرست     . شرحه
 ".واألواخر
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 نسب كتاب في كشف الظنون إلى مؤلف ال نعرفه، ودلنا هذا الفهرست            -و
السيف الصارم في الحكم بين المفتين في مسألة         " أنه للبقاعي، وهو كتاب      على
فلوال هذا  "! عبد اهللا الناقد  "الذي ذكره حاجي خليفة منسوباً إلى من سماه         " الخاتم

وهناك كتاب ذكره البغدادي    . الفهرس لم يكن سبيل إلى تصحيح الخطأ في نسبته        
كان أمره هيناً ألن    " أخبار الجالد "في إيضاح المكنون ولم يعرف مؤلفه، وهو         

 .وصلت إلينا شاهدة بأنه للبقاعيالتي مخطوطاته 
وقع في بعض العناوين تحريف أو غلط في المراجع، وأعاننا هذا              -ز

ومن ذلك  أن عنوان رحلة الحج للبقاعي جاء في كشف           .  تصحيحه الفهرس على 
محرفة " األشردة"كلمة  .  "اإلسفار عن أشردة األسفار   : " الوجه الظنون على هذا  

ونقله عنه على تحريفها الباحثون، وتحرفت عند بعضهم مرة أخرى إلى               
لى ، وصوابها في هذا الفهرست الذي أعلمنا أيضاً أن المؤلف أضاف إ            "أشربة"

 اإلسفار عن أشرف األسفار   : "رحلته هذه رحلته الحجازية أيضاً وسمى كتابه       
 ".واإلخبار بأظرف األخبار

العناوين أن  هذا الفهرست يصحح ما توهم بعض الباحثين إذ ذهب إلى            -ح
عناوين مختلفة  كلها   )الجوابصواب  (، و )تدمير المعارض ( و )تحذير العباد (

 مستقلة وبينهما خالف في الحجم أيضاً،         لكتاب واحد، مع أنها ثالثة كتب       
 . والتدمير وصواب الجواب كالهما في مجلد،فالتحذير في كراسة

هذا الفهرس يطلعنا على خالف في بعض العناوين عما جاء في كتب             -ط
ومن ذلك كتابه المطبوع تحذير العباد      . البقاعي نفسه أو في غيرها من المراجع      

وقد جاء هذا العنوان في آخر نظم الدرر وكشف          ،من أهل العناد ببدعة االتحاد    
بملة "الظنون ثم في بداية النسختين المخطوطتين، ولكن وقع في هذا الفهرست             

وكذلك ). ٢٠(وانظر عنوان صواب الجواب      ". ببدعة االتحاد "مكان  " االتحاد
ذكره نفسه في نظم    " العدة في قمع أهل الردة    "كتابه المذكور في هذا الفهرست      

وليس ذلك بمستغرب، فالمؤلف ال يزال      ". العدة في أخبار الردة   "بعنوان  الدرر  
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له أحياناً عدة عناوين      وتظهر ،يفكر في أنسب عنوان لكتابه حتى يهتدي إليه        
تعجبه جميعاً فيقف أمامها حائراً، ال يدري أيهما يختاره فيسميه بأحدها، ويشير             

ما يثير إشكاالً من هذا الوجه      إلى األخرى في المقدمة، فلم أجد في هذا الفهرست          
إال موضعاً واحداً، وهو أن البقاعي لما ألف كتاب مصاعد النظر لإلشراف على             

المقصد األسمى "هـ قال في مقدمته إنه يصلح أن يسمى     ٨٧١مقاصد السور سنة    
فجعلهما عنوانين لكتاب واحد، أما في هذا       ". في مطابقة اسم كل سورة للمسمى     

، ثم أتبعه ذكر    "مجلد"وحدد حجمه بأنه في     ) ٤٩(المصاعد  الفهرست فذكر كتاب    
فهما حسب هذا الفهرست كتابان      ". جزء"المقصد األسمى، و صرح بأنه في        

مستقالن وآخرهما أصغر حجماً من األول، وهو األقرب كما بينا في موضعه،             
فإن مطابقة اسم السورة لمسماها ليس إال مطلباً صغيراً من مطالب كتاب                

لنظر، فالظاهر أن المؤلف استخلصه فيما بعد من كتاب المصاعد            مصاعد ا 
 .وأفرده بهذا الجزء

 :عملي في هذا الفهرست -٤
ـ  في المقدمة  تكما أشر ـ  ب هذا الكتاب    رتّ القسم :  على ثالثة أقسام    

والقسم الثاني على نص    . األول يشتمل على ترجمة البقاعي والفصول التمهيدية      
وقد صدرت هذا   . المخطوط مع التحقيق والتعليق عليه    هذا الفهرست كما جاء في      

ه في تحقيق   تأما المنهج الذي اتبع   . القسم بصورة كاملة لنسخته بخط ابن اللبودي      
 :الفهرست وتحشيته فإليكم وصفه على اإلجمال

رقمت العناوين المذكورة في الفهرست المخطوط، ثم وضعت عنوان كل           
جلي، وقيدت تحته المعلومات الوراقية     كتاب وما إليه كما جاء في النص بخط          

 :عنه على الترتيب اآلتي
 : المراجع والتوضيحات-أ

أذكر فيه المصادر والمراجع التي ورد فيها عنوان الكتاب مع االهتمام             
بكتب البقاعي نفسه، وأشير إلى موضوع الكتاب إن اقتضى األمر، وعناوينه             
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 المصادر، وأصحح ما يقع     األخرى إن وجدت، وأوضح اإلشكاالت التي تثيرها      
 .فيها من وهم أو سهو فيما يتعلق بالكتاب وما إلى ذلك

 : أول الكتاب-ب
أثبت فيه أول الكتاب، معتمداً على كشف الظنون وذيله، وإن كان الكتاب             

 .مطبوعاً أو مخطوطاً نقلت أوله منه، إال إذا لم أتمكن من الوقوف عليه
 : تاريخ التأليف-ج

 .التاريخ أيضاً على ما ذكرته آنفاًاعتمدت في إثبات 
 : المخطوطات-د

ذكرت كل ما وقفت عليه من مخطوطات الكتاب مع ذكر أماكنها وأرقامها            
وعدد أوراقها، واإلحالة على المراجع التي نقلت المعلومات عنها إذا لم أتمكن             

ويؤسفني أني مع طول الزمن . من االطالع بنفسي على المخطوط أو صورة منه       
ورأيت . ة عدة مكتبات لم أجد من فهارس المكتبات العالمية ما كنت أتوقعه           وزيار

أن بعض المؤسسات التي كنت أحسن الظن بها لم تجمع الفهارس بصورة               
منظمة، فلم يتيسر لي مثالً ما تيسر لواضعي الفهرس الشامل للتراث العربي              

 ـ وحده    بفضل اهللا  ـومع ذلك سيجد القارئ     . اإلسالمي في مؤسسة آل البيت    
في هذا الفهرست من نسخ بعض الكتب ما لم يذكر في الفهرس الشامل، نحو                

ذكر محققه ثالث نسخ، وفي الفهرس       ) القول المفيد في أصول التجويد    (كتاب  
الضوابط "وكذلك كتاب   .  نسخ ٦الشامل أربع نسخ، ودّل هذا الفهرست على         

 ٥ي الفهرس الشامل     نسخ، وف  ٤ذكر محققه   " واإلشارات ألجزاء علم القراءات   
 . نسخ١٠نسخ، أما فهرسنا فقد ذكرت فيه 

 : التحقيق والنشر-هـ
تحت هذا العنوان تذكر طبعات الكتاب مع ذكر اسم المحقق والناشر وتاريخ            

 .النشر ومكانه وعدد أجزاء المطبوع
لم يستوعب البقاعي في فهرسه ذكر جميع مؤلفاته، فقد أشار في آخره إلى             

راً من المنتقيات من كتب الحديث، ولم يذكر شيئاً منها في هذا             له شيئاً كثي   أن
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وكتب أخرى لم يذكرها    . الفهرست، وذكر بعضها في ترجمته في عنوان الزمان       
إشالء الباز على   "بسبب من األسباب، فلعله لم يستحسن ذكر بعضها، نحو كتابه           

يه وجعله  الذي ذكر السخاوي أنه رد به على ابن خباز ثم ندم عل             " ابن خباز 
شيخه، ومنها ما قد يكون غير راغب في إطالع الناس عليه قبل تبييضه، أو                

ا سبق أن هذا الفهرست يخلو من الكتب التي ألفها البقاعي            مثم علمنا في  . إتمامه
 وقد عاش البقاعي إلى سنة      . هـ٨٨٠بعدما توجه من مصر إلى الشام سنة         

، وألف  "مكان أبدع مما كان   ليس في اإل  "هـ، وفي هذه المدة كانت كائنة        ٨٨٥
 .البقاعي فيه نحو خمس رسائل باإلضافة إلى كتب أخرى

فعنيت في القسم الثالث من الكتاب بالتذييل على فهرس المؤلف، فإذا كان             
، وهكذا بلغ    عنواناً ٣٤ عنواناً، فإن هذا الذيل أضاف إليه        ٦٣الفهرس قد تضمن    

 . كتابا٩٧ًعدد مؤلفات البقاعي في كتابنا هذا 
وقد رتبنا العناوين في هذا الذيل على حروف المعجم، أما المعلومات              

 .الوراقية عن كل كتاب فأوردناها حسب المنهج المتبع في القسم الثاني
منها ملحق في كتب    . ويشتمل هذا القسم بعد الذيل على عدد من الملحقات        

كتب خطأ  نسبت إلى البقاعي، ذكر في هذا الملحق ما نسب إلى البقاعي من ال             
له نشر بعنوان غير     له، أو كتاب   وهو لغيره، ومنها ما هو جزء من كتاب        

وملحق آخر جمعت فيه عناوين الكتب التي ألفت        . عنوانه، فعد كتاباً مستقالً له    
في الرد على البقاعي، ألنها تعين على فهم كتبه، ولها عالقة به بال شك ولو                 

جامعية عن البقاعي التي سجلت     وخصص ملحق للرسائل ال   . كانت عالقة الضدية  
وفي آخر هذا القسم أوردنا نماذج من خط البقاعي،          . أو نوقشت في الجامعات   

 .وأخرى من مخطوطات كتب البقاعي التي لم تنشر بعد
 .وختم الكتاب بفهارس فنية متنوعة تناولت القسمين الثاني والثالث فحسب
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